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Årsmøtet
Det ble bemerket at årsmøtet hadde et godt oppmøte i forhold til tidligere årsmøter.
Orientering om styrets arbeid ved formann Vigdis Vindenes
Vigdis orienterte om arrangementet fredag (jubileum). Positivt, men påpekte at det gjenstår
mye arbeid og viktigheten av fortsatt utadrettet virksomhet for spesialiteten. Vår forening er i
dialog med legeforeningen mht. til bruk av tittelen klinisk farmakolog. Vigdis viste til svar fra
Farmasøytisk institutt vedrørende at en farmasøyt i bistilling bruker betegnelsen professor i
klinisk farmakologi. Ifølge våre nordiske kolleger er dette internasjonal beskyttet tittel.
Foreningen, ved styret, vil følge opp denne saken. Formannen redegjorde for kontakt (brev fra
foreningen) med direktør i Helse Bergen mht. at klinisk farmakologi i Bergen bør være en
selvstendig enhet, og ikke underlagt medisinsk biokjemi. Det har vært arrangert et møte med
Gisle Roksund i Norsk forening for allmennmedisin angående samarbeid mellom de to
spesialitetene. Foreningen har stått for utsendelse av medlemsblad og nettsidene våre har blitt
oppgradert slik at all relevant informasjon til medlemmene legges ut her. Det har ikke vært
aktuelt å besvare noen høringer i år. Vigdis opplyste om at avlønning av de som skriver
høringer kan være maksimalt 1000 kr per person per år (skattefritt). Styret formidlet at de har
brukt mye tid på å arrangere årets jubileum.
Orientering fra spesialitetskomiteen ved leder Øyvind Melien
Det har vært dialog med legeforeningen sentralt for oppfølging av vår spesialitet. Komiteen
har hatt en gjennomgang av formalia mht. spesialistreglene. Spesielt godkjenning av
sideutdanning i andre fag enn de som i dag godkjennes er blitt diskutert. Det er også behov for

å revidere attestasjonsskjemaet for å se om det er punkter som bør endres. Målbeskrivelsen for
spesialiteten må gjennomgås. Det er også behov for å lage en strategiplan med tilhørende
handlingsplan i løpet av 2009. Kursporteføljen bør revideres. Ved overlappende tema bør
disse byttes internt mellom kurs eller tas ut og overføres til nye kurs. Det er kommet til to nye
kurs i porteføljen: farmakogenetikk og rusmiddelfarmakologi. Det er forslag om kurs i god
klinisk studiepraksis (GCP) og kurs i legemiddeløkonomi. Komiteen kommer med samlet
forslag i løpet av 2009. Det er ønske om videreføring av nettbasert undervisning til en
permanent ordning etter høringsuttalelser. Det er muligheter for deltakelse på kurs i utlandet.
Komiteen åpner for dette der det er tilbud som ikke finnes i Norge. Det er også aktuelt å
arrangere kurs i Nordisk regi. Det er en pågående dialog med legeforeningen mht. oppfølging
av spesialiteten. Spesialitetskomiteen har skrevet et kapittel i årsrapporten til legeforeningen
som skisserer de problemer og utfordringer vi sliter med. Deler av dette ble lest opp på
årsmøtet. Leder viste til viktigheten av å bygge opp samarbeid mellom spesialitetskomiteen,
fagmedisinsk forening og de regionale helseforetakene. Diskusjon om utfordringene mht.
farmasiens fremvekst, spesielt angående tilbud om diagnostikk og behandling. Diskusjon om
viktigheten av å plassere spesialitetens rolle i klinikken, og av begrepet klinisk farmakologi –
er det aktuelt å bruke andre termer som ”medisinsk farmakologi”? Det ble påpekt at klinisk
farmakologi er den internasjonale tittel som bør beholdes.
KF som ”fyrtårn” for LEIF?
Vigdis orienterer om LEIF (legers etterutdanning i fremtiden). Diskusjon rundt dette. En slik
satsning vil markedsføre spesialiteten innad i legeforeningen. En viktig forutsetning er at
utdanningsenheter bestemmer om de vil være med på dette. Det ble hevdet at det aller fleste
allerede tilfredsstiller en del av kravene i LEIF, men at nødvendig dokumentasjon manglet.
Tilbud om å delta vil bli sendt ut til alle avdelingene.
Diskusjon av strategidokument for klinisk farmakologi
Diskusjon av viktige oppgaver for 2009. Det er foreløpig en upresis beskrivelse av hvordan
spesialiteten skal gjøre seg mer synlig, og det blir en utfordring å konkretisere dette. Det er i
tillegg mangel på ressurser på enkelte av enhetene. Derfor er det ikke aktuelt med noen felles
storsatsning på å etablere servicetilbud som man på generell basis ikke kan drifte. Det er
aktuelt å føre opp konkrete tiltak som kan gjennomføres i handlingsplanen. Forslag er å bruke
modulene for undervisning jfr. St. Olav, men dette er kun mulig for de større enhetene.
Kliniske farmakologer må ut i klinikken og et forslag er om man i sideutdanningen kan få
avsatt tid til å jobbe som ”klinisk farmakolog” og ikke ha de samme oppgavene som ”vanlige”
klinikere. ”Alle” har ansvar mht. å markedsføre faget utad.
Generalforsamling
1) Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Ingen innvendinger.
2) Regnskap/valg av revisor
Orientering ved kasserer.
Foreningen er nå registrert i Brønnøysund-registeret (fagmed. forening registrert enhetsreg.
17.12.2007 med egen adresse og org.nummer). For mer informasjon henvendelse til Elena
Kvan.

Overføring fra Legeforeningen i 2008 var på 14,5 mill til fordeling på foreningene etter en
fordelingsnøkkel: grunntilskudd 100 000.-, resterende på registrerte tellende medlemmer.
Foreningen har 59 tellende medlemmer. Foreningen får overføringer 3 ganger i året. Det var
128 194 på bok per 01.01.2008. Inntekter beløper seg til 143 039. Utgifter til 55 388. Sum
kapital 215 845 pr 19.10.2008. Vi er en regnskapspliktig forening med revisjonsplikt ifølge
legeforeningens lover. Regnskapet skal følge kalenderåret, dvs. med regnskapsavslutning
31.12.2008. Tilbud om revisjon fra Legeforeningens revisor Kjellstad og Wiggen.
Revisjonsfirma og regnskapsfirma ble godkjent av årsmøtet.
Valg av nytt styre
Valgkomiteen bestod av Marte Handal, Arne Reimers og Jan Schjøtt.
Jan og Elena er på valg, men har formidlet at de ønsker å fortsette.
Valg av disse ved akklamasjon.
Styret for 2008-2009 består dermed av: Vigdis Vindenes (leder), Elena Kvan (kasserer), Arne
Helland (sekretær), Jan Schjøtt (styremedlem), Per Wiik Johansen (styremedlem) og Georg
Sager (vara).
Eventuelt
Diskusjon om man skal akseptere medlemmer som ikke er leger i en fagmedisinsk forening?
Eksempelvis var Stein Bergan (farmasøyt) et assosiert medlem. Forslag om å sende ut beskjed
til alle assosierte tidligere medlemmer om overgang til fagmedisinsk forening, men usikkerhet
om praksis. Det ble opplyst at Legeforeningen mener dette må være opp til de enkelte
foreninger selv å avgjøre. Det blir arbeidet videre med en avgjørelse om dette i styret i
foreningen.

