
REFERAT ÅRSMØTE NFKF 

16. NOVEMBER 2017 
  

1. Velkommen ved NFKF-leder Andreas Westin 
  

2. Kort presentasjonsrunde av de 42 fremmøtte 
 

 

3. Styrets beretning ved Andreas Westin 
  

Styrets sammensetning har vært Andreas Westin (leder), Tormod Karlsen Bjånes (nestleder), 

Marianne Arnestad (kasserer), Hege Krabseth (sekretær), Roar Dyrkorn (medlem), Kari 

Kjeldstadli (medlem) og Elena Egorina (varamedlem). 

 

Styrets aktivitet: 

 

God arbeidsfordeling av oppgaver i NFKF-styret. 

 

Rask gjennomgang av høringer i regi av NFKF i 2016:  

- Pasientens legemiddelliste (Roar Dyrkorn, Ketil Espnes) 

- Legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering i apotek (Roar Dyrkorn) 

- Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften (Olav Spigset, Tormod Bjånes, 

Roar Dyrkorn)  



- Høring om læringsmål (Tormod Bjånes, Sigrid Narum og Charlotte Stokes). 

Høringer med tilhørende høringssvar ligger på legeforeningens hjemmeside. Man kan også ta 

direkte kontakt med de som er ansvarlig for høringen. 

 

Det årlige fellesmøtet for spesialistkomiteen og NFKF ble avholdt i Trondheim i mars 2017 og 

ble gjennomgått raskt. Det ligger referat fra dette møtet på legeforeningens side. 

 

Choosing wisely (Gjør kloke valg- kampanjen): handler om å velge riktig behandling og 

diagnostikk. NFKF ble tidligere forespurt om å delta i en pilotversjon av denne kampanjen. 

NFKF valgte å ikke ta del i dette. Kari Kjeldstadli informerte litt rundt choosing wisely - 

kampanjen og hvorfor vår spesialitet valgte å utebli, hovedsakelig med begrunnelse i at KUPP 

ivaretar mye av det kampanjen går ut på fra farmakologiens side. 

 

Legeforeningen jobber med å skille det fagpolitiske og det som omhandler rent fag. Mulig ved 

hjelp av opprettelse av et Faglandsråd og et Fagstyre. Kari Kjeldstadli vil være representant fra 

NFKF på en konferanse om dette arbeidet 20.11.17. 

 

Kort informasjon om Legeforeningens Laboratoriemedisinske Samarbeidsutvalg (LLS) som har 

fire møter i året. Tormod Bjånes og Andreas Westin er med fra NFKF.  Handler i hovedsak om 

kodeverk men også om finansieringsordningen og andre saker som angår 

laboratoriemedisinske spesialiteter på tvers. 

  

4. Gjennomgang av NFKFs regnskap ved 

kasserer Marianne Arnestad 
 

Det har vært god balanse mellom inntekter og utgifter i 2016 og foreningen ligger godt an i 

forhold til økonomi. 

 

Farmakologiportalen, kodeverksmodulen skal avskrives som eiendel fom 2017. 

 

Regnskap for 2016 er godkjent ved akklamasjon. 

 

Reiseregninger etter endt årsmøte/kurs: Legeforeningens blankett skal benyttes og originale 

kvitteringer skal vedlegges. Disse skal sendes til kasserer Marianne Arnestad innen en måned, 

som er krav fra Legeforeningen. 

 

5. Orientering spesialistkomiteen ved Sigrid 

Narum: 
 



Presentasjon av medlemmer i spesialistkomiteen: Thor Hilberg, Charlotte Lorentze Stokes, Knut 

Hjelmeland, Joachim Frost og Sigrid Narum. 

 

Spesialistkomiteen har i 2016/17 jobbet mye med den nye spesialitetsstrukturen. 

 

Besøk i 2016: Det ble gjennomført et besøk ved Haukeland sykehus i mars. Det var også 

planlagt besøk ved UNN (Tromsø), men dette ble utsatt til 2017. 

 

Besøk i 2017: Det ble gjennomført besøk ved St. Olav og UNN 

 

Spesialitetskomiteen jobber nå med høringsinnspill i forbindelse med læringsmålene til den nye  

spesialitetsstrukturen. Sigrid Narum takker alle som har kommet med innspill til denne. 

 

Planer for 2018: planen er besøk ved OUS (gjerne fellesbesøk ved rettstoks og OUS). 
     

Spesialistgodkjenninger: Godkjennes av Helsedirektoratet. De sakkyndige som bistår 

Helsedirektoratet ved behov er Thor Hilberg, Knut Hjelmeland og Sigrid Narum. Det ble bedt om 

sakkyndig bistand i en sak i 2016 og en i 2017. 

 

Raskeste måte å få godkjenning på er dersom man følger utdanningsløpet til punkt og prikke. 

Det er få LIS-leger som er påmeldt doktorgradsprogrammet. Er det for mye rutine til å kunne 

drive med forskning ved siden av? 

 

Kort gjennomgang av kurs som er gjennomført i 2016/17 

 

Planlagte kurs: Legemiddeløkonomikurs våren 2018 og obligatorisk kurs i Tromsø høst 2018. 
 

 Spesialistregler finnes på Helsedirektoratets hjemmesider. 

 

Gamle spesialistregler gjelder til og med 30.06.2020. 

 

Attestasjonsskjema for 2005 gjelder fortsatt. 

 

Oppfordring til spesialistkandidater: gå på kurs så tidlig som mulig. Manglende kurs kan bety 

forsinket spesialistgodkjenning. Spesialistreglene er å forstå som minimumsregler. Husk å 

samle på dokumentasjon og sjekke overgangsordning for ny spesialistutdannelse. 

 

6. Valg av nytt styre ved representant for 

valgkomiteen Arne Helland 
 

Valgkomiteens innstilling: 

 



Styret har bestått av Andreas Westin (leder), Tormod Karlsen Bjånes (nestleder), Roar Dyrkorn 

(styremedlem), Marianne Arnestad (kasserer), Kari Kjeldstadli (styremedlem), Elena Egorina 

(vara) og Hege Krabseth (sekretær). 

 

Andreas Westin og Hege Krabseth stiller til gjenvalg. Elena Egorina stiller til valg som 

styremedlem (ikke varamedlem). Jean-Paul Bernard (ny) stiller til valg som varamedlem. 

Roar Dyrkorn stiller ikke til gjenvalg 

 

Det er ingen innvendinger i valgkomiteens innstilling 

 

Nytt styre valgt med akklamasjon 

 

7. Valg av valgkomite ved Andreas Westin 
 

Valgkomiteen har bestått av: 

Arne Helland (leder), Georg Sager og Ilah Le Nygård 

 

Det er ønskelig med tre personer fra ulike steder 

 

Georg Sager ønsker å fratre 

 

Bettina Riedel stiller til valg 

 

Ny valgkomite valgt med akklamasjon 

 

8. Status fra de ulike fagmiljøene 
 

Erik Sveberg Dietrichs, UNN (Tromsø) 

 

Avdelingen har to fulle overlegestillinger og 1,7 lis-stillinger. En nytilsatt lis-lege ved UNN. 

 

Bygging av ny laboratoriefløy: ferdigstilles i 2018 og det vil ble en delvis oppgradering av 

instrumentpark. 

 

Planlagt flytting av rusmiddelanalyser fra immunologisk metode til LC-MS/MS (og QTOF). 

 

Nye analyser:  PEth, syntetiske cannabinoider og andre NPS (oppdateres kontinuerlig) 

 

Planlagte nye analyser: NOAK, sirolimus, everolimus 

  



Legemiddelkomiteen har kommet i gang igjen i Tromsø 

 

Det foregår KUPPing i Nordland, Troms og Finnmark i samarbeid med RELIS 

 

Det oppfordres til forskning ved UNN, men rutinen tar mye av tiden. Mulighetene oppleves 

imidlertid som gode i forhold til forskningsaktivitet. 

 

Arne Helland, St.Olav (Trondheim) 

 

Legemiddelkomiteen forankret i avdeling for klinisk farmakologi der den hører hjemme 

 

8,2 overlegestillinger og 4,2 (5) lis-stillinger 

 

Gode erfaringer med å ta inn lis-leger fra allmennpraksis   

 

Vedvarende høy forskningsaktivitet ved avdelingen 

 

Det skal opprettes biobank som sannsynligvis forankres i avdeling for klinisk farmakologi 

 

Det jobbes med nytt labdatasystem, mulig innføring av dette i 2018 og dette tar mye av tiden 

 

Nytt på analysefronten:   

-Antihypertensiva: her høstes det erfaringer. 

-Økende grad av enantiomer-analyser; kiral amfetamin i urin (Alle prøver positive på amfetamin 

men negative på metamfetamin settes opp til kiral analyse), kiral citalopram i serum. Kiral 

amfetamin i serum tas i bruk høsten/vinteren 2017/2018 (Ikke landet helt på kriteriene for når 

denne analysen skal kjøres). 

- NPS: screeningmetode på QTOF inkluderer 50 substanser, tas i bruk høsten/vinteren 

2017/2018. 

-Planlegges ny metode for syntetiske cannabinoider; eksisterende metode er utdatert, kjøres 

også på LCQTOFMS. 

 

Bettina Riedel, Haukeland (Bergen) 

 

Avdelingen har et godt samarbeid med RELIS 

 

Samlokalisert med klinisk biokjemi og deler en del aktivitet med denne avdelingen 

 

Avdelingen har nå fått navnet: Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi 

 

Avdelingen bruker QTOF, har 2 LC-MS/MS metoder 

 

Avdelingen har hatt et prosjekt omhandlende farmakologiske tilsyn: hjelp til utredning av 

problemstillinger knyttet til behandling med legemidler hos inneliggende pasienter. Vakthavende 



lege har ansvar. Dette er et prosjekt med avdeling for alderspsykiatri (styrt av Jon Andsnes 

Berg). 

 

Det jobbes med samhandling og koordinering mellom klinisk farmakologi, RELIS og 

farmasøytiske tjenester. Tormod Karlsen Bjånes er legemiddelkoordinator og bidrar til 

samarbeid om legemidler. Målet er bedre organisering mellom sykehusfarmasøyter og 

farmakologer; å få alle aktørene til å være på samme lag. Motto er respekt for alle og godt 

samarbeid. 

 

Pågående forskningsprosjekter gjennomgås raskt. 

 

Liliana Bachs, Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS (fortolkningssiden) 

 

Rettstoksikologi er nå innlemmet under OUS og avdelingen trives på med det; føler at de er mer 

«hjemme». Organisasjonen er nå mer klar for å håndtere rutinesaker. 

 

Rettsmedisinske fag består av ca 200 personer, 100 i toksikologi.  

 

Aktivitet: to nye spesialister som har fått overlegestillinger, 9 overlegestillinger samt to 

spesialister i administrativ stilling (Liliana Bachs og Marianne Arnestad). Avdelingen har 5 faste 

lis-stillinger. 

 

Laben: Ny bekreftende metode på de hyppigste stoffene. Nesten 80 prosent av sakene går nå 

rett til bekreftelse. Dette har vært en stor besparelse for avdelingen. 

 

NPS- metoden: prøver å stramme inn noe her. Går med mye tid til dette. 

 

Jobber fortsatt med spytt i rusmiddelkontroll, planlagt overgang til spytt i kriminalomsorgssaker. 

 

Kontakt med TSB (Tverrfaglig Spesialisert Behandling) i samarbeid om faktaark. Også 

samarbeid med andre aktører på rusmiddelfeltet, bl.a rustelefonen. 

 

Vigdis Vindenes Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS (forskningssiden) 

 

25 personer på forskningsavdelingen , kun en klinisk farmakolog 

 

Jobber med prosjekter innen nevrobiologi, analytikk og epidemiologi 

 

Analytikk: Fokus på fentanyler, mindre fokus på NPS generelt, ny analysemetode på PEth 

 

Innsamling av prøver fra flere steder i Norge mtp PEth og rusmidler. 

 

Rettsmedisniske prosjekter: Påvirkning av metadon og buprenorfin hos mennesker, prosjekt for 

å se på hva rusmisbrukere i Oslo injiserer 



 

Ingebjørg Gustavsen, avdeling for farmakologi, OUS 

 

Organiseringen i OUS: 

OUS delt inn i klinikker:  KLM (Klinikk for laboratoriemedisin) er delt inn i flere avdelinger. RMF 

(rettsmedisinske fag)  er en av avdelingene og FAR (farmakologisk avdeling) er en annen 

avdeling. FAR er delt inn i 8 seksjoner: tre av disse utgjør klinisk farmakologi: SSE 

(spesialsykehuset for epilepsi), Ullevål og RH (Rikshospitalet). De andre fem seksjonene består 

av blant annet RELIS, seksjon legemiddelkomite og sikkerhet mm. Ikke alle seksjonene har 

leger. Totalt 14 leger ved OUS, 10 overlege og 4 lis-leger. 

 

SSE (spesialsykehuset for epilepsi): Margrete Larsen Burns er seksjonsleder der. Nytt 

instrument har blitt tatt i bruk siden sist. 

 

RH (Rikshospitalet): To overleger (Silja Skogstad Tuv og Kristin Nordal). Året har vært preget av 

overførselen av det medisinsk faglige ansvaret med farmakogenetikk fra avdeling for medisinsk 

biokjemi til avdeling for farmakologi RH. RH driver i tillegg med transplantasjonsfarmakologi. 

 

Ullevål: Siste året har vært preget av et stort oppsett av antihypertensiva. Det analyseres også 

nå for PEth ved Ullevål.  

 

Planlegges et dokument for samarbeid med rettstoks. 

 

Det er brukt mye tid og ressurser på takster og å svare på henvendelser fra helsedirektoratet.  

Avdelingen er spent på hva som skjer fremover. 

 

Ny lis-utdanning: Jobber med implementeringen av ny utdannelse. En arbeidsgruppe bestående 

av 4 personer jobber med dette. Implementeringen av felles kompetansemoduler har potensiale 

til å bli veldig bra, men er veldig ressurskrevende. 

 

Sigrid Narum, Senter for psykofarmakologi (Diakonhjemmet) 

 

Dag Solberg (farmakolog og psykiater) er nå tilsatt som avdelingssjef 

 

Avdelingen har 4 legestillinger samt flere deltidslegestillinger 

 

Har flere nye maskiner siden sist; mtp psykofarmaka og farmakogenetikk 

 

Poliklinikken: 100 pasienter i året som tas inn til poliklinisk konsultasjon pga problematikk rundt 

psykofarmaka. 

 

Årlig kurs i april hvert år; 180- 200 deltakere, neste kurs har tema «Trygg nedtrapping av 

psykofarmaka» 

 



Forskning: Espen Molden har hovedansvaret, forsker hovedsakelig på farmakokinetikk 

 

Ny finansieringsordning har preget høsten på avdelingen 

 

Elena Kvan, Drammen 

 

Fortsatt en spesialist i klinisk farmakologi ved Drammen som er en del av klinisk biokjemi. 

 

Maskineriet er noe gammelt, avdelingen slutter med screening på Cobas (rusmidler i urin).  

 

Åpnet mulighet for å skaffe to nye LC-MS/MSer. Disse er tenkt å være back up for hverandre. 

 

Nevrologene har ønsket seg analyse av CYP og maskiner til dette er bestilt. Avdelingen har 

samarbeidet med Rikshospitalet angående dette. 

 

Avdelingen har fått metode for immunosupressiva 

 

Thor Hilberg,  Fürst 

 

Mottar en stor mengde prøver totalt på Fürst 

 

Farmakologi driver hovedsakelig med rusmidler i urin. Samarbeider med Diakonhjemmet om 

analysefordeling. 

 

Gjør også noen serumanalyser: digoksin og litium 

 

Rus: screening og bekreftelse på LC-MS 

 

Ikke planlagt fremstøt når det gjelder NPS 

 

 

Kort informasjon om KUPP ved Joachim Frost 

 

3 millioner tilgodesett til KUPP for 2018 

 

Midlene er tenkt å videreføre prosjektene for antibiotika 

 

Planlagt nytt tema for KUPP 2018: Diabetes type 2 

 

Kurs neste uke 

 

Hovedbudskapet er at det har kommet positive tall ut av KUPP 

 

Ønskelig at eierskapet opprettholdes til klinisk farmakologi 



 

 

Kort diskusjon rundt håranalyser, Trondheim og rettstoks 

 

  

9. Status for farmakologiportalen (FAPO) ved 

Tormod Bjånes 
 

Siden i fjor foreligger det ikke mange nye funksjoner i FAPO men  det er i større grad oppdatert 

detaljinformasjon  om enkeltsubstanser. 

 

Hittil brukerstatistikk for 2017 er lik statistikken for 2016. 

 

Kodeverksapplikasjonen ble fremvist på møtet og portalen brukes som en kvalitetsindikator på 

kode. 

 

FAPO overvåker behov for nye koder; det kommer opp en mangelliste når det publiseres stoff 

som ikke allerede eksisterer i portalen.  Alle laboratorier bruker portalen som vei inn mot 

kodeverket. 

 

Drift og utvikling av FAPO: Pengesekken er tom, det foreligger ikke midler til store 

utviklingsprosjekt. Websupport (Leif Erik Skjelten) har fått kursing og lønnes vi a NFKFs 

driftsmidler for drift av FAPO. 

 

Tormod fremviser forslag til nytt design på basisarket i FAPO 

 

10. Status for laboratoriekodeverket (NLK) ved 

Andreas Westin 
 

Formålet med NLK er å unngå tvetydighet i kodene, feilaktige synonymer og misforståelser.  

 

Kodeverket skal sikre faglig kvalitet og det skal fremgå tydelig hva som er analysert. 

 

NLK fagråd har 6 medlemmer på gruppenivå. En av disse er NFKF (og består av følgende 

medlemmer: Andreas, Kristin, Jon, Lena  og Gunnhild) 

 

Fra 1.1.18 dreier NLK seg også om finansiering:  ihht ny refusjonsordning for polikliniske 

laboratorieanalyser. NLK forvaltes av Ehelse, fiansieringsordningen av Hdir. 

 



Man ser nå allerede uheldige faglige vridningseffekter av finansieringsordningen. For 

eksemepal at jo mer som rapporteres ut, jo mer tjener man. Altså fare for spam.I den grad det 

oppdages andre problematiske forhold rundt  finansieringsordningen (av faglig art), ta gjerne 

kontakt med Andreas Westin   

 

11. Harmoniseringsprosjekt innen klinisk 

farmakologi i Norge. 

  
Erfaringer, arbeidsform og nytteverdi i ettertid. Kort muntlig 

info fra avsluttende prosjekt 

  
Vanedannende medisiner, Ingebjørg Gustavsen og Arne Helland 

  

Det ble satt ned en arbeidsgruppe for å se på vanedannende legemidler 

 

Bakgrunnen for prosjektet var å finne felles referanseområder  for vanedannende legemidler 

bl.a  på grunnlag av at ulike laboratorier tradisjonelt har hatt ulike referanseområder. 

 

Det ble tatt utgangspunkt i farmakokinetiske data ved hjelp av litteratursøk og søk i egne 

databaser for å finne forhold mellom dose og konsentrasjon. 

Det ble valgt å droppe nedre referansegrense og kun bruke øvre referanseområde for disse 

stoffene 

 

Alle arbeidsgruppene skal skrive en rapport som publiseres under «fagstoff»  i FAPO 

 

Antiepileptika, Jon Andsnes Berg 

 

Det ble oppnevnt en gruppe som skulle jobbe med antiepileptika av NFKF 

Gruppen lagde raskt oversikt over stoffene, men det stoppet noe opp og Arne Reimers fikk dratt 

i gang prosessen på ny. 

 

De ulike avdelingene opererte med like referanseområder for flere av stoffene. Det ble sett på 

internasjonal litteratur og mange referanseområder ble opprettholdt. For noen antiepileptika ble 

det gjort en del større forandringer. 

 

Prosessen gikk dermed raskt og rapporten publisert på FAPO i april 2017 

Det ble opprettet kontakt og samarbeid med andre laboratorier (spes Dianelund, 

epilepsisykehus i Danmark) 



 

Noen tanker i ettertid for å bedre prosessen: skulle gjerne hatt med en kliniker i dette arbeidet. 

 

Alle laboratorier var invitert til å komme med innspill 

 

Status og planer for påbegynte- kort muntlig info 
  

Varslingsgrenser, Trond Trætteberg Serkland 

 

Det ble nedsatt en gruppe som skulle se på varslingsgrenser for klinisk farmakologiske analyser 

 

Gruppen ble bedt om å ta utgangspunkt i artikkelen «Legemiddelanalyser i Norge» (Westin); 

mandatet var å ta utgangspunkt i denne og å ta for seg 19 ulike legemidler. 

 

Arbeidsgruppen består av 8 representanter fra ulike farmakologiske miljøer i Norge 

 

Hittil er det samlet inn varslingsgrenser for de forskjellige miljøene i Norge og det planlegges å 

kontinuere dette arbeidet i 2017/18 

 

Målet er en praktisk nyttig tabell som kan brukes av alle laboratoriene 

 

Sentralstimulerende legemidler, Joachim Frost 

 

Det er nedsatt en gruppe som skal se på sentralstimulerende legemidler 

 

Det har vært mange spørsmål rundt TDM av sentralstimulerende legemidler 

 

Flere problemstillinger: 

Medikamentfastende? Metylfenidat: prøven tas  4- 8 timer etter siste dose 

Ønsker å få godt forankrede referanseområder, samt orden på prøvetakingen 

 

Arbeidsgruppen skal jobbe med metylfenidat, atomoksetin og amfetaminpreparater som er 

tilgjengelige i Norge 

 

Det er satt sammen en gruppe med representanter fra flere laboratorier i Norge 

 

Planen videre er fordeling av arbeidsoppgaver 

 

Målet for arbeidsgruppen er å forankre referanseområder samt fastsette tidspunkt for 

prøvetaking ift siste dose 

 

Kliniker med på laget? Usikkert hvor nyttig det er i dette tilfellet. Barne og ungdomspsykiater? 

Rusmedisiner? 



 

Antihypertensive legemidler, Arne Helland og Mimi Stokke Opdal 

 

Bakgrunn:  Fortsatt høyt blodtrykk på tross av medikamentell behandling og livsstilsendringer.  

 

Estimert at et stort antall pasienter har ukontrollert hypertensjon. 

 

Terapiresistent hypertensjon: Bruk av 3 medikamenter i maksimale doser gjelder 12- 15 prosent 

av pasienter med hypertensjon. 

 

Det antas at det også for antihypertensiva er dårlig etterlevelse;  40- 50 prosent slutter å ta 

medisinene sine i løpet av første år etter forskrivning. Leger overestimerer pasientens 

etterlevelse. Det er vanskelig å fastslå etterlevelse ut fra klinisk skjønn. 

 

Mål for analyse av antihypertensiva: utrede redusert etterlevelse ved vanskelig kontrollerbar 

hypertensjon, kontroll av serumkonsentrasjon ved løpende behandling og utrede mangelfull 

effekt og eventuelt uventede bivirkninger ved standard dosering, samt mistanke om 

overdosering /forgiftning 

Dette er godt forankret i klinikken 

 

St. Olav har analysert for dette i et år. Metoden består av 21 medikamenter. Repertoaret dekker 

mer enn 95% av alle antihypertensiva. OUS har også utviklet en metode for analyse av 

antihypertensiva. OUS har noen flere medikamenter på sitt repertoar. 

 

Det er startet et samarbeid mellom OUS og St. Olav. Mål: felles terapiområde. Utfordrende pga 

at det foreligger få studier. Samarbeid og utveksling av erfaringer er derfor viktig. 

 

Nedre rapporteringsgrense må være lav nok! Dette er en utfordring på medikamenter som er 

lavkonsentrert. Prøver å komme fram til felles retningslinjer her. 

 

Planlegger å publisere en artikkel i Tidsskriftet 

 

Plenumsprat: Hva mer trenger vi å enes om? 
  

Navnsettingsforum for NPS. Mange NPS har mange navn og det er behov for harmonisering. 

Farmakologisk kompetanse er ikke nok og vi må ha kjemikere med på laget. Det foreslås at  

dette forumet skal bestå av en farmakolog og en kjemiker fra hvert laboratorium. Det er allerede 

opprettet to representanter fra Trondheim og de andre farmakologiske miljøene oppfordres til å 

gjøre det samme slik at vi kan nedsette en gruppe for navnsetting av NPS. 

 

Gjennomgang av psykofarmaka: gjennomgang av antipsykotika og antidepressiva. Det har 

kommet flere oppdateringer hva gjelder TDM på disse stoffene. Flere av miljøene ønsker å 

være del av en slik gruppe. Dette følges opp per mail. 



 

Burde man ha tilsvarende gruppe i farmakogenetikk? 

 

12. EACPT-kongressen ved Mimi Stokke Opdal 
  

EACPT: European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics; WHO har grunnlagt 

organisasjonen 

 

Første kongress ble avholdt I 1995 

 

Kongressene foregår annet hvert år og det er såkalte «focus meetings» årene mellom disse. 

NFKF er medlem i EACPT, alle er medlemmer via NFKF, I tillegg kan man være «associate 

member». Kongressdeltakere blir automatisk slike medlemmer. 

 

Mimi Stokke Opdal og Roar Dyrkorn er delegater fra NFKF 

 

Det er mulig å være med i såkalte «working groups» for eksempel for «education», «clinical 

research», «ethics» osv. 

 

EACPT har et eget tidsskrift 

 

Det er planlagt en EACPT- kongress i 2019 i Stockholm. Til denne kongressen ønskes bidrag i 

form av abstaracts. Det oppfordres til å tenke på dette i miljøet. 

På nettsiden EACPT.org finnes det mer informasjon om dette og det oppfordres til å besøke 

denne siden 

Aktuelle tema: Biologiske legemidler, kreftmedisiner? 

 

13. Mer om spesialistkomiteen og nye regler 

ved Sigrid Narum 
 

Legeforeningen har vært en stor bidragsyter i arbeidet med nye spesialistregler 

 

Arbeidet startet våren 2016. Målet var at læringsmålene skulle være så like dagens 

spesialistregler som mulig. Det har kommet innspill fra hele fagmiljøet. 

 

Klinisk farmakologi hadde svært få læringsmål sammenlignet med de andre spesialitetene. 

 



Det ble sendt ut en høring og det kom mange innspill til læringsmål. Spesialistkomiteen er 

takknemlig for alle bidrag her og har gjennomgått alle innspillene og skrevet om så godt det lar 

seg gjøre. Det viktigste innspillet var å øke kravet om klinisk tjeneste fra 6- 12 måneder. Det var 

en grundig diskusjon rundt dette i spesialistkomiteen. 

 

I de nye reglene vil det bli mindre valgfrihet sammenlignet med de eksisterende slik det ser ut 

per i dag.  

 

Andre høringsinnspill er også gjennomgått. En generell bekymring er eventuelle tap av 

obligatoriske kurs. 

 

Planen videre: Dette skal nå bearbeides og det kommer nok flere høringer. Helsedirektoratet 

skal også jobbe videre med dette. Det forventes at dette systemet er oppe og går om halvannet 

år (i 2019). 

 

 

 

 

 

 

Hege- Merete Krabseth                                                                     Andreas Westin  

Sekretær i NFKF                                                                                Leder i NFKF 

  

 


