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Faggruppens medlemmer 
Faggruppe for Analytisk Kjemi har ved årsskiftet 2007/08 700 medlemmer, derav 555 betalende. 
Medlemstallet har vært stabilt siden 2005. Sammenlignet med tidligere år økte medlemstallet jevnt 
i perioden 1994 – 2003 fra 650 til 810. På rådsmøtet i 2003 var det imidlertid klart at en 
opprydding i medlemsregisteret var nødvendig. I 2004 måtte alle faggruppemedlemmer registrere 
sitt medlemskap på nytt og betale en kontingent på NOK 25,- til FAK. Betalende medlemmer etter 
ny registrering i 2004 talte 532.  
Arbeidet med å vedlikeholde listen over medlemmenes e-postadresser blir utført av NKS ved John 
Vedde. Antall medlemmer som har oppgitt sin e-postadresse har økt fra 573 i 2006 til 598 i 2007. 
 
Aktiviteter i 2007 
 
14. februar  
Årsmøtet ble avholdt på Folkehelseinstituttet, Oslo. Professor Tyge Greibrokk, UniO, holdt 
foredraget "Bioanalyse ved UiO - en ny samarbeidsplattform ved Mat.Nat.Fakultetet ". Møtet 
samlet 13 deltakere. Bevertningen var pizza og mineralvatn. Årsrapport kan leses i KJEMI nr. 6, 
2007. 
   
12.-14. mars  
gikk Norsk-svensk miljøkjemisk vintermøte av stabelen på Geilo. Møtet samlet 42 deltakere fra 
Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Årets møte var det 5. i rekken som et norsk-svensk 
samarbeid. Tidligere var det arrangert 3 møter i norsk regi. Primus motor i programkomitéen er 
Yngvar Thomassen, som for øvrig består av Georg Becher, Roland Kallenborn, Brit Salbu, Eiliv 
Steinnes og Torunn Berg. I alt var det 30 foredrag og 11 posterpresentasjoner på årets møte. Som 
del av møtet var det også en instrumentutstilling; instrumentleverandører var sterkt representert 
med 16 av møtedeltagere. Nærmere omtale av arrangementet kan leses i KJEMI nr. 5, 2007. Neste 
møte (SNMM 2008) vil bli arrangert 22.-24. september 2008 på Hotell Kristina i Sigtuna. 
  

Norsk Kjemisk Selskap 
Faggruppe for Analytisk Kjemi 



 
 

NORSK KJEMISK SELSKAP
FAGGRUPPE  FOR  ANALYTISK  KJEMI

 
17.-18. oktober 
De 9. Norske Analysedagene (NAD) ble arrangert som del av det 18. Landsmøte i kjemi og 
samtidig med laboratoriemessen Lab07. NAD samlet 115 deltagere fra høyskoler, universiteter og 
industri. Det var invitert seksten foredragsholdere og programmet gikk over to dager. Tema for 
den første dagen var ”Bioanalytisk kjemi” og den andre dagen ” Kvalitetssikring og akkreditering 
– Hva er godt nok?”. NAD er den posten som har størst betydning i faggruppens økonomi og 
arrangementet ga et fint positivt bidrag i regnskapet for 2007. Referat fra NAD kan leses i Kjemi 
nr.1 2008. 
 
8. november 
ble det arrangert et 1-dags seminar med tittel ”Vanndirektivet – Nå er vi i gang”. Arrangementet 
fant sted ved NTNU, Trondheim. Det var 28 deltakere fra universitetet, kommuner, direktorater, 
forskningsinstitutter og industri. De 8 foredragsholderne som var invitert holdt foredrag innen de 
fleste spektrene innen implementering av vannforvaltning – fra nasjonalt til kommunalt og 
industri. 
 
Andre aktiviteter med bidrag fra FAK 
Elin Gjengedal er norsk medlem i organisasjonskomiteen for ”Nordic Atomic Spectroscopy and Trace 
Element Conference” (NASTEC). Konferansen ble arrangert regelmessig annet hvert år i et av de 
nordiske land frem til 2002, da NASTEC ble arrangert i Naantali, Finland. 19th NASTEC ble 
planlagt arrangert på Island i 2005, men måtte avlyses på grunn av for liten påmelding. Årsaken til 
dette var trolig for sen annonsering. 25.-29. juni 2007 ble imidlertid 19th NASTEC arrangert i 
Laugarvatn på Island. Deltagelsen var god, den lokale organisasjonskomiteen på Island gjorde en 
flott innsats. 20th NASTEC skal gå i Grebbestad, Sverige 14.-17. juni 2009. Det Svenska 
Kemistsamfundet står som delarrangör. 
http://www.chemsoc.se/sidor/KK/NASTEC/info.htm 
  
Reisestipend for studenter 
Det kom i 2007 inn kun 3 søknader om reisestøtte på inntil NOK 10.000,-. De to som best oppfylte 
kravene stilt i statuttene var MSc student Loella Bakka og MSc student Birgit Bjørhovde Rindal, 
begge studenter ved UMB. 
Loella Bakka fikk stipend for å delta på 19th NASTEC i Laugarvatan, Island, 25.-29. juni 2007. 
Sammen med medforfatterne Arnljot E. Strømseng, Forsvarets forskningsinstitutt og Elin 
Gjengedal, UMB, deltok Loella Bakka med posterpresentasjon med tittel ” Use of speciation 
techniques on heavy metal contaminated run-off from military shooting ranges to identify the 
uptake mechanisms in different filter medias”.  
 
Birgit Bjørhovde Rindal benyttet sitt reisestipend som delfinansiering av reise til Minneapolis, 
USA der hun 13.-15. mai 2007 deltok på ”Biotechnology & Bioenergy Workshop”, ved University 
of Minnesota, Minneapolis and St. Paul. Sammen med medforfatterne  Geoffry Gilpin, Petter H. 
Heyerdahl og Elin Gjengedal, alle fra UMB, deltok Birgit Bjørhovde Rindal med 
posterpresentasjon med tittel ”Arsenic, chromium, and copper in products from microwave-
heating pyrolysis of cca contaminated wood waste”.  
 
I forbindelse med 1-dags seminaret ”Vanndirektivet – Nå er vi i gang” som gikk av stabelen i 
Trondheim 8. november 2008 ble PhD student Silje M. Skogvold, NTNU tildelt stipend til 
dekning av utgifter inntil NOK 2.500,-. 
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Faggruppen opprettet i 2006 et nytt stipend som gir mastergrads- og doktorgradsstudenter 
mulighet for å delta på internasjonale kurs arrangert i Norge eller utlandet uten at det blir stilt krav 
om å skrive artikkel til Kjemi. Dette stipendet er på inntil NOK 4.000,-. Faggruppen mottok ingen 
søknader på dette stipendet i 2007. 
 
Styremøter 
Det ble avholdt 3 styremøter i 2007.  
 
NKS sentralt 
Torunn Berg og Rune Rødbotten deltok på NKS's Rådsmøte 13. april, ved Det Norske 
Vitenskapsakademi, Oslo. 
 
Planlagte aktiviteter i 2008 
Oppslag om planlagte aktiviteter annonseres på faggruppens hjemmeside, i KJEMI og på Teknas 
hjemmeside og i kurs- og møtekalender i Magasinet Tekna. 
 
6.-8. januar Det 18. Norske Symposium i Kromatografi, Rica Park Hotel, Sandefjord. 

http://www.kromatografisymposiet.no  
Henv.: Karina.Langseth-manrique@ge.com 

 
15.-18. juni  The 4th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry, Loen 

http://www.nordicplasma.com/  
Henv.: yngvar.thomassen@stami.no 

 
8.-10. september Det 14. Norske røntgenseminaret, Rica Dyreparken hotell, Kristiansand 

http://home.no.net/rontgen/ 
 
12. september Utdeling av NKS-FAKs Ærespris i analytisk kjemi til professor Eiliv 

Steinnes, NTNU. 
 Henv.: torunn.berg@chem.ntnu.no 
 
22.-24. september Miljökemiskt möte 2008, Hotell Kristina, Sigtuna, Sverige. Arr. Norsk 

Kjemisk Selskap og Svenska Kemistsamfundet. 
 http://www.chemsoc.se/sidor/KK/SNMM2008/index.htm 
   Henv.: torunn.berg@chem.ntnu.no 
 
November Jubileum - Faggruppe for analytisk kjemi feirer 40 år. 

Henv.: elin.gjengedal@umb.no 
www.nks-analytisk.no 
 

 
Annet 
Norsk dioxin forening har donert NOK 100.000,- frå overskudd etter symposiet DIOXIN 2006 til 
Faggruppe for analytisk kjemi. For å heve det faglige nivået innen forskning og utdanning på 
området organiske miljøgifter skal midlene brukes til reisestipend for MSc og PhD studenter og til 
å dekke kostnader knyttet til å hente profilerte foredragsholdere til nasjonale kurs, seminarer og 
konferanser. 
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FAK startet i 2002 en artikkelserie innen Analytisk Kjemi for tidsskriftet KJEMI. Fem artikler ble 
trykket i 2002 og 2003, men i 2004 kom imidlertid ingen nye artikler ut. Faggruppen hadde som 
målsetting å øke dette antallet og to artikler kom på trykk i 2005 og ytterligere 2 artikler i 2006. I 
2007 har publiseringen dessverre igjen stoppet opp.  
Faggruppen sitt bidrag til å øke publiseringsaktiviteten i Kjemi er for øvrig knyttet til utdeling av 
reisestipend for studenter. I Kjemi kom det i 2007 tre bidrag på trykk. Marion Rydningen, MSc 
student ved NTNU fikk tildelt stipend i 2006. Anne Westerheim, også MSc student fra NTNU fikk 
tildelt stipend i 2003. Joar Øygard, PhD student ved UMB fikk tildelt stipend i 2006. Alle tre fikk 
trykt artikler i de to første utgavene av Kjemi i 2007. Statuttene for reisestipend inntil NOK 
10.000,- stiller krav om artikkel til Kjemi. Erfaringen er at det tar noe tid før artikkelen er klar. 
Ytterligere 5 stipend er tildelt, men ikke utbetalt. 
 
Faggruppen tegnet støttemedlemskap for 2003 og har siden videreført medlemskapet på NOK 
5000,- i Forskerfabrikken (www.forskerfabrikken.no). Forskerfabrikken jobber med å stimulere 
barn til å ”forske”. De arrangerer også kurs. 
 
Faggruppen har en egen kolonne i KJEMI der faggruppens medlemmer og andre interesserte kan 
få informasjon om faggruppens aktiviteter. Informasjon om vår aktivitet finnes også på 
faggruppens hjemmeside. Ved hjelp av vår web master Magnus Holm oppdateres denne jevnlig.  
HJEMMESIDE FOR FAGGRUPPEN ER: www.nks-analytisk.no 
 
Ås, 12. februar 2008 
 
Elin Gjengedal            
 
Vedlegg:  Regnskap 
 


