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Bakgrunn
Samarbeidsutvalget for Norsk forening for klinisk farmakologi (NFKF) ble opprettet på NFKFs
styremøte 05.02.16. Utvalget ble opprettet for å imøtekomme behovet for nasjonalt faglig samarbeid
på tvers av laboratorier som tilbyr klinisk farmakologiske analyser, både i og utenfor de regionale
helseforetakene (RHFene).

Mandat
Samarbeidsutvalget for Norsk forening for klinisk farmakologi skal, på vegne av NFKF:








Administrere Farmakologiportalen. Samarbeidsutvalget vil i sin helhet utgjøre
Farmakologiportalens webredaksjon, og har ansvar for innholdsoppdatering og
videreutvikling av denne.
Definere norske bruksnavn på klinisk farmakologiske analyser. Dette arbeidet skal så
langt det er mulig baseres på komponent/substansnavn definert av Statens legemiddelverk
(for legemidler) og European monitoring centre for drugs and addiction (for rusmidler).
Bestille NLK-koder. Samarbeidsutvalget skal bistå laboratoriene med innmelding av nye
NLK-kodebestillinger for klinisk farmakologiske analyser, og videreformidle bestillingene
samlet til Helsedirektoratet. Bestillingene skjer semiautomatisert gjennom
kodeverksmodulen i Farmakologiportalen. Alle nye kodebestillinger blir vurdert av utvalget
før innmelding.
Arbeide for nasjonal harmonisering av klinisk farmakologisk analysevirksomhet. Dette
gjelder for eksempel ensartet bruk av benevning/rapporteringsenhet, likelydende komponent
og -metodenavn, og likelydende informasjon om prøvetaking og fortolkning, samt
referanseområder. Omforent informasjon publiseres fortløpende i Farmakologiportalen.

Oppnevning
Samarbeidsutvalgets skal bestå av minst én fagperson (fortrinnsvis legespesialist eller bioingeniør /
kjemiker eller annen relevant bakgrunn) fra hver av de åtte store klinisk farmakologiske
laboratoriene i Norge, det vil si fra Oslo Universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus,
Folkehelseinstituttet, St. Olavs Hospital, Senter for Psykofarmakologi, Universitetssykehuset NordNorge Tromsø, Vestre Viken Drammen og Fürst Medisinsk laboratorium. De fem førstnevnte gis
mulighet til å oppnevne to medlemmer hver, og Oslo Universitetssykehus kan ha tre.
Sammensetningen er valgt for å sikre en rettferdig arbeidsfordeling ut fra laboratorienes størrelse og
(spesial)kompetanse, samt for å sikre at gruppen blir representativ og beslutningsdyktig på tvers av
alle klinisk farmakologiske laboratorier og regionale helseforetak i Norge.
Fagmiljøene oppnevner selv sine medlemmer til Samarbeidsutvalget, og erstatter eventuelle
medlemmer som fratrer. Oppnevningen er i utgangspunktet ikke begrenset i tid. Engasjementets
varighet avgjøres av fagmiljøene selv.
Dersom det er behov for flere medlemmer enn de nevnte kan Samarbeidsutvalget selv utvide
medlemstallet og/eller medlemslaboratoriene, etter avtale med styret i NFKF.
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Dialog med eksterne yrkesgrupper og
laboratorier/laboratoriefag
Samarbeidsutvalget kan tilknytte seg ekstern kompetanse ved behov, for eksempel i saker som går
på tvers av flere laboratoriefag, eller spørsmål som krever spesialkompetanse på analytiske eller
datatekniske forhold. Likeledes har personer som ikke inngår i Samarbeidsutvalget mulighet til å
melde inn spørsmål og saker til utvalget gjennom Farmakologiportalens elektroniske
henvendelsesskjema. Denne interaktive løsningen vil sikre mulighet til medvirkning for alle som har
befatning med klinisk farmakologiske analyser i Norge. Samarbeidsutvalget publiserer sentrale svar
på Farmakologiportalens FAQ-side.

Arbeidsform og rammebetingelser
Samarbeidsutvalget velger sin egen leder, nestleder og sekretær. Dette gjøres i tilslutning til NFKFs
årsmøte. Samarbeidsutvalget disponerer ikke egne midler eller egen kasserer. Eventuelle utgifter
(slik som reiseutgifter eller utviklingsmidler til Farmakologiportalen) disponeres av kasserer i
NFKF.
Samarbeidsutvalget holder møter ved behov, etter ønske fra leder eller medlemmer. De fleste
møtene vil finne sted som video-/telefonmøter. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten
av medlemmene er tilstede. Det føres møtereferater som gjøres tilgjengelige for NFKFs styre.

Samarbeidsutvalgets medlemmer pr februar 2016















Margrete Larsen Burns (overlege), OUS, Statens Senter for Epilepsi , SSE
Hege Merete Krabseth (lege i spesialisering), OUS, Ullevål
Stein Bergan (farmasøyt), OUS, Rikshospitalet
Tormod Karlsen Bjånes (overlege), Haukeland universitetssykehus
Jon Andsnes Berg (overlege), Haukeland universitetssykehus
Jan Toralf Fosen (overlege), Folkehelseinstituttet
Gunhild Heide (lege i spesialisering), Folkehelseinstituttet
Andreas Austgulen Westin (overlege), St Olavs Hospital
Joachim Frost (lege i spesialisering), St Olavs Hospital
Jean-Paul Bernard (overlege), Senter for Psykofarmakologi
Sigrid Narum (overlege), Senter for Psykofarmakologi
Lena Aronsen (overlege), Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Elena Kvan (overlege), Vestre Viken Drammen sykehus
Thor Hilberg (overlege), Fürst Medisinsk Laboratorium
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