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Årsberetning 2022 – seksjon for farmakologi 
 
Dette er styrets beretning om aktiviteter i perioden fra 28. januar 2022 til 28. januar 2023. 
Årsberetningen legges fram for godkjenning på årsmøtet i Seksjon for farmakologi på 
Vintermøtet på Beitostølen 28. januar 2023. 
 
Styret har hatt følgende sammensetning: 
Leder: Jenny Lund (2021-2023) 
Styremedlem: Erlend Johannesen Egeland (2021-2023) 
Styremedlem: Marianne Kristiansen Kringen (2021-2023) 
Styremedlem: Marit Inngjerdingen (2022-2024) 
Styremedlem: Ngoc Nguyen Lunde (2021-2023) 
 
Representant for seksjonen i NSFTs hovedstyre har vært Jenny Lund. 
Valgkomiteen har bestått av Ida Robertsen, Lise Román Moltzau og Kristin Nordal. 
 
Deler av året har nok en gang vært preget av COVID-19. Det har ikke vært avholdt noen 
seksjonsspesifikke aktiviteter i perioden pga. forflyttelser fra 2021. Styret har derfor i perioden 
ikke hatt behov for spesifikke styremøter, men heller hatt fortløpende kontakt via e-post om 
aktuelle saker. Seksjonen har per 4.1.2022 89 medlemmer. Av disse er 26 også medlem av 
seksjon for toksikologi. Totalt registrerte medlemmer i NSFT er 262. Av disse har 
36 medlemmer ikke registrert ønsket seksjonstilhørighet. 
 
EPHAR (www.ephar.org) 
Neste EPHAR-møte: 
EPHAR 2024, 9th European Congress of Pharmacology 
Athen, Hellas, 23.-26. juni 2024 
www.ephar2024.org 
 
Neste EACPT-møte: Ikke annonsert. 
 
IUPHAR (www.iuphar.org) 
Neste IUPHAR-møte: 
19th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2023) 
Glasgow, Skottland, 02.-07. juli 2022 
http://wcp2023.org 
 
NSFT kan ha en representant på generalforsamlingen. 
 

http://www.ephar.org/
http://www.ephar2024.org/
http://www.iuphar.org/
http://wcp2023.org/


IATDMCT (www.iatdmct.org) 
Neste IATDMCT-møte: 
21st International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology 2023 
Oslo, Norge, 24.-27. september 2023. 
 
NSFTs publikasjonspris innen farmakologi 2022 
Vinner av årets publikasjonspris innen farmakologi 2022 er Arne Kristian Skulberg og 
medarbeidere for artikkelen «Comparison of intranasal and intramuscular naloxone in opioid 
overdoses managed by ambulance staff: a double-dummy, randomised, controlled trial», 
Addiction, 2022. Styret mottok til sammen 3 nominasjoner innen farmakologi som var 
innenfor kriteriene, og komiteen for vurderingen av publikasjonene bestod av Marit 
Inngjerdingen (UiO), Ngoc Nguyen Lunde (UiO) og Marianne Kristiansen Kringen 
(Diakonhjemmet sykehus). 
 
Begrunnelse: 
Artikkelen til Arne Kristian Skulberg og medarbeidere fokuserte på å måle og evaluere den 
kliniske responsen til nalokson gitt intranasalt versus intramuskulært ved opioidoverdoser i 
pre-hospital praksis i en stor randomisert, kontrollert og dobbelblindet studie. Studien er av 
god metodologisk kvalitet og forskningskvalitet, og ble gjennomført under krevende forhold i 
ambulansetjenestene ved OUS og St. Olavs Hospital. Prosjektet er av stor samfunnsnyttig 
verdi og er den eneste kvalitetsstudien som sammenligner nesespray med intramuskulær 
injeksjon i målgruppen. Artikkelen gir en meget klar karakterisering av ytelsene til nasal 
nalokson (1,4 mg/0,1 ml) sammenlignet med referansen intramuskulær nalokson (0,8 mg). 
Artikkelen er velskrevet, og vil ha betydning for praksis og videre studier. 
 
Vårmøte 
Siden Vintermøtet 2021 måtte avlyses ble det arrangert et felles Vårmøte i stedet. Møtet ble 
avholdt på Hurdalsjøen hotell, 6.-8. mai 2022. Seksjonen deltok i utformingen av programmet. 
I tillegg til felles program og seksjonsspesifikke tema, ble Poulssonmedaljen 2020 utdelt, 
vinnerne av publikasjonsprisene for 2021 holdt innlegg, og det var sesjoner med frie foredrag 
og postere. Det ble derfor ikke avholdt et eget Vårmøte for farmakologiseksjonen i 2022. 
 
Høstmøte 
Det ble ikke avholdt noe eget høstmøte i 2022 ettersom det var relativt kort tid siden vårmøtet 
og vi holdt på med avklaring av utdeling av Poulssonmedaljen 2022. 
 
Utdeling av Poulssonmedaljen 2022 
Poulssonmedaljen 2022 innen basal farmakologi ble tildelt professor Roland Seifert, Institute 
of Pharmacology, Centre of Pharmacology and Toxicology, Hannover Medical School. 
Ettersom Poulssonmedaljen 2020 (klinisk farmakologi) først ble utdelt i 2022 valgte vi i samråd 
med prof. Seifert å utsette utdeling av Poulssonmedaljen 2022 og tilhørende seminar til 
Vintermøtet 2023. 
 
Regnskap 
Regnskapet for seksjonen har i 2022 vært håndtert sammen med regnskapet for NSFT som 
helhet. For en formell økonomisk oversikt henvises det derfor til NSFTs regnskap. 
 

http://www.iatdmct.org/


Avslutning 
Seksjonsstyret for 2022 takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med det videre 
arbeidet. 
 
Ngoc Nguyen Lunde                       Marit Inngjerdingen          Marianne Kristiansen Kringen 

(Styremedlem)                     (Styremedlem)                      (Styremedlem) 
 
 

          Erlend Johannesen Egeland   Jenny Lund 
                                  (Styremedlem)                                 (Leder) 
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Innkalling til årsmøte i seksjon for farmakologi 
NSFT 

Beitostølen, 28. januar 2023, kl. 09:00-09:30 
 

 
 
 
DAGSORDEN 
 
 

1. Konstituering av årsmøtet 
a. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
b. Valg av ordstyrer og referent 

 
2. Årsberetning for farmakologiseksjonen 2022 

 
3. Godkjenning av budsjett for seksjon for farmakologi 

 
4. Valg 

a. Nytt styre i farmakologiseksjonen 
b. Ny valgkomité 

 
5. Orienterings- og diskusjonssaker 

a. Møter 2023 
b. Innspill til vintermøte 2024 

 
6. Eventuelt 

 
Oslo, januar 2023 
Styret i farmakologiseksjonen, NSFT 


