
 
 

 
 

ÅRSRAPPORT 2014 
 
Styresammensetning 2014 

- Leder:   Elin Gjengedal, Norges miljø- og biovitenskaplige Universitet (NMBU), Ås 
- Nestleder:   Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo 
- Kasserer:   Torild Wickstrøm, GE Healthcare, Oslo 
- Sekretær:   Raymond Olsen, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Oslo 
- Styremedlemmer: Roland Kallenborn, Norges miljø- og biovitenskaplige Universitet (NMBU), Ås 

     /The University Centre in Svalbard (UNIS) 
     Siv Hjorth Dundas, Universitetet i Bergen (UiB), Bergen 
.     
Revisor:   Sverre Omang. 

 
 
Faggruppens medlemmer 
Faggruppen har ved årsskiftet 2014/2015 560 aktive medlemmer, derav 409 betalende. Det er en 
nedgang på 32 for antall betalende medlemmer fra 2013/2014. Informasjon fra faggruppen og 
invitasjon til møter skjer elektronisk og gjennom annonser i Kjemi. I alt 84 av faggruppens 
medlemmer har ikke oppgitt e-postadresse. Arbeidet med å vedlikeholde listen over medlemmenes 
e-postadresser blir utført av NKS ved John Vedde. 
 
Aktiviteter i 2014 
12.-14. januar 
ble det 21. Norske Symposium i Kromatografi arrangert på Rica Park Sandefjord. Symposiet hadde 
god deltakelse med 221 registrerte deltakere, de fleste fra Norge, men også enkelte representanter 
fra Belgia, Sverige, Finland, Danmark, England, Nederland, og Tyskland. En rekke fremstående 
utenlandske forskere ble invitert til å gi plenarforedrag, Frank David, Research Institute for 
Chromatography, Belgia, Nina Sylvia Liland, NIFES, Bergen, Knut Irgum, University of Umeå, 
Sverige, Jörg Kutter, University of Copenhagen, Danmark, Risto Kostiainen, University of 
Helsinki, Finland, og Michel Nielen, Wageningen University and Research Centre, Nederland. 
Parallelle seksjoner var innen temaene Kromatografi i Norge, UngForsk, Nytt fra leverandørene og 
Tipps & opplæring. Det ble holdt i alt 46 foredrag og 17 posterpresentasjoner. Tradisjonelt ble det 
delt ut premier til de 3 beste posterne. Det ble arrangert en instrumentutstilling hvor 21 firmaer 
viste det nyeste innen kromatografi og massespektrometri. Søndag ble det arrangert 6 kurs i 
grunnleggende kromatografi og prøveopparbeidelse med gjennomsnitt 10 deltakere på hvert kurs. 
Kursene ble startet i 2012 og har vist seg å være meget populære og derfor vil komiteen fortsette 
med flere i 2016. Det sosiale programmet fulgte tradisjonen, blant annet med festmiddag og 
trekking av gratis reise og opphold for én person i forbindelse med kongressen ”Pittcon 2014”. 
Adresse til konferansens hjemmeside: http://www.kromatografisymposiet.no/. 
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Årsmøtet ble avholdt på Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo. Roland 
Kallenborn og Siv Hjorth Dundas ble gjenvalgt som styremedlemmer for to nye år og Elin 
Gjengedal ble gjenvalgt som leder for to nye år. Faglig ansvarlig Helle Malerød-Fjeld, Norges 
Laboratorium for Dopinganalyse, Aker sykehus, Oslo, holdt foredrag med tittelen “Analytiske 
trender innen antidopingarbeidet”. Møtet samlet 13 deltakere. Bevertningen var pizza og 
mineralvatn. Årsrapport er lagt ut på faggruppens hjemmeside og på KJEMI sin nettside; 
http://www.kjemi.com. 
 
1.-4. juni  
ble 7th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry arrangert i Loen. Konferansen samlet 109 
deltagere. Denne konferansen var tenkt først og fremst som en regional (nordisk) konferanse, men 
med en deltakelse fra 24 land er det gode muligheter for å dele kunnskap og utveksle ideer også 
med deltakere fra andre europeiske land, Nord- og Sør-Amerika og Asia. Møtet har en meget høy 
faglig kvalitet, med en rekke foredragsholdere som ligger helt i front innen sine forskningsfelter. 
Det ble holdt 36 foredrag, 13 ”Short tutorial courses” og 30 posterpresentasjoner. Tolv firmaer 
viste det nyeste innen instrumentering og utstyr i egen utstilling. Adresse til konferansens 
hjemmeside: http://www.nordicplasma.com. 
 
1.-3. september  
Det 18. Norske røntgenmøte ble i 2014 arrangert på Strand Hotell Fevik. Foreningen ”Norsk 
Kjemisk Selskaps Røntgenkonferanse” (NKSR) arrangerer konferansen hvert andre år i regi av 
NKS-FAK. Konferansen henvender seg til brukere av røntgenfluorescens (XRF) og 
røntgendiffraksjon (XRD)-teknikk i hele Skandinavia, og er en møteplass for kontakt og 
utveksling av informasjon.  Det var 84 deltakere på konferansen. Konferansen har alltid tre invitert 
foredragsholder innen feltene XRF og XRD; i 2014 var det Nicole P. Hyslop Crocker, D.Sc., 
Nuclear Laboratory, University of California, Jay R. Turner, D.Sc., Washington University in St. 
Louis, og David E. Simon, Ph.D., DES Consulting Bartlesville, OK. Dessuten er de mest sentrale 
leverandørene av XRF- og XRD-utstyr godt representert med foredrag og utstilling. Foredrag fra 
konferansen kan lastes ned fra hjemmesiden http://xraynorway.no. 
 
29. – 30. oktober 
De 11. Norske Analysedagene (NAD) ble arrangert som del av det 20. Landsmøte i kjemi og 
samtidig med laboratoriemessen Lab14. Landsmøtet samlet totalt 271 deltakere fra åtte 
faggrupper. NAD hadde 38 registrerte deltakere på onsdag og 53 på torsdag. Det var invitert 14 
foredragsholdere og programmet gikk over to dager. Tema for den første dagen var ”Kromatografi 
– Utfordringer og muligheter” og den andre dagen ”Kvalitet i kjemiske analyser – Fra bestilling til 
rapportering av analyseresultat”. NAD er den posten som har hatt størst betydning i faggruppens 
økonomi, men i 2014 ga arrangementet et negativt bidrag i regnskapet. Landsmøtet gikk med et 
overskudd på NOK 64 710 som er fordelt mellom faggruppene. Til sammenligning var 
overskuddet fra landsmøtet i 2011 NOK 137 000. På tross av rekordoppslutning om møtet ble 
overskuddet halvert fra forrige landsmøte. Dette skyldes den store oppslutningen om 
konferansemiddagen, som var sponset med cirka 50 % for alle betalende gjester i tillegg til 
komiteen og andre fra faggruppestyrene som ikke betalte for middagen. 
 
Andre aktiviteter med bidrag fra FAK 
Georg Becher, FHI, og Yngvar Thomassen, STAMI, er norske medlemmer i International 
advisory board for Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC), det nordiske 
samarbeidet om et felles miljøkjemisk møte, første gang arrangert i Geiranger i 1984. I perioden 
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1998-2008 ble ingen nordiske møter arranger, men takket være Yngvar Thomassen ble det i denne 
perioden arrangert norske og norsk-svenske møter nesten hvert år. Det nordiske samarbeidet 
gjenoppstod på NECC 2010 som ble arrangert på Svalbard. Konferansen ble i 2012 arrangert i 
Harjattula, Åbo/Turku, i regi av Finnish Society for Environmental Sciences i samarbeid med Åbo 
Akademi. I 2014 ble møtet arrangert i Reykjavik i regi av The Environment Agency of Iceland i 
samarbeid med the University of Iceland og Matis Ltd. Arbeid som omfatter forurensninger i 
Norden, og nordområdene spesielt, ble en fellesnevner med til sammen 90 deltagere fra UK, 
Portugal, Nederland, Polen, USA og Canada, for uten Norden. Det ble holdt 43 foredrag og 32 
posterpresentasjoner. 
 
 
Reisestipend for studenter 
Det ble i 2014 tildelt 2 posterpriser og reisestøtte til i alt 4 studenter.   
Et reisestipend på inntil NOK 4 000 ble tildelt PhD student Cecilie Rosting, Farmasøytisk Institutt, 
UiO, for å delta på det 21. Norske Symposium i Kromatografi i Sandefjord 12.-14. januar 2014. 
Cecilie Rosting hadde foredrag med tittelen «Dried matrix spots (DMS) – En enkel metode for 
prøvetaking og –oppbevaring i LC-MS-basert proteinanalyse»; Trine Grønhaug Halvorsen og 
Astrid Gjelstad, UiO var medforfattere på foredraget. 
Reisestipend på inntil NOK 4 000 ble også tildelt to MSc-studenter fra NMBU, Ida Frøya 
Svendsen og Karoline Høyvik, for deltagelse på Nordic Environmental Chemistry Conference 
(NECC) i Reykjavík, Island, 11.-13. juni, 2014. Ida Frøya Svendsen hadde sammen med 
medforfatterne Karl Andreas Jensen og Elin Gjengedal, NMBU, samt Ketil Haarstad, Bioforsk 
Jord og Miljø, Ås, og Marit S. Asklien, Movar IKS, Rygge, posterpresentasjon med tittelen 
«Determination of gaseous mercury at a municipal solid waste (MSW) landfill in Norway”. 
Karoline Høyvik hadde sammen med medforfatterne Marit S. Asklien, Ketil Haarstad og Elin 
Gjengedal posterpresentasjon med tittelen “A study of emissions from a municipal solid waste 
(MSW) landfill site in Norway using moss transplants». 
 
Reisestipend på inntil NOK 10000 ble i 2014 tildelt PhD student Anica Simić, Institutt for Kjemi, 
NTNU. Hun deltok på EUROTOX 2014 – 50th Congress of the European Societies of Toxicology, 
som fant sted i Edinburgh 7.-10. september 2014. Hun hadde sammen med medforfatterne Ailin 
Falkmo, Bjørn Olav Åsvold, Pål Richard Romundstad, Kristian Midthjell, Tore Syversen og Trond 
Peder Flaten, NTNU posterpresentasjoner med titlene «Do trace element differences in diabetic 
patients persist with time? The HUNT3 Survey» og “Trace elements in undiagnosed type 2 
diabetes mellitus”. 
 
Reisestipend på inntil NOK 10000 ble i 2013 tildelt PhD studentene Siri Hildonen og Siri Valen 
Egeland, Farmasøytisk institutt, UiO. De deltok på The 12th Human Proteome Organisation 
World Congress (HUPO), som fant sted i Japan, i perioden 14.-18. september 2013. Siri Hildonen 
skrev artikkel som kom på trykk i KJEMI 2 2014 med tittelen: «Eksomer – Fra avfallsposer til 
signalpakker» og Siri Valen Egeland skrev artikkel som kom på trykk i KJEMI 4 2014 med 
tittelen: «Muligheter og utfordringer: Biomarkører og LC-MS». Reisestipend på inntil NOK 10000 
øremerket organiske miljøgifter ble i 2013 tildelt Laura Röhler, Institutt for Kjemi, Bioteknologi 
og Matvitenskap, UMB. Laura deltok på 14th EuCheMS International Conference on Chemistry 
and the Environment (ICCE) i Barcelona 23.-28. juni 2013. Laura Röhler skrev, sammen med 
Roland Kallenborn og Martin Schlabach, artikkel som kom på trykk i KJEMI 5 2014 med tittelen: 
«Comprehensive two dimentional gas chromatography (GCXGC/TOF-MS): Environmental non-
target analysis». 



 
 

 
Faggruppens stipendium på inntil NOK 10 000 utlyst innen organiske miljøgifter annonseres med 
løpende frist. I 2014 hadde vi ingen søkere til dette stipendet. 
 
NKS-FAK delte ut to posterpriser á NOK 2.000 ved 7th Nordic Conference on Plasma 
Spectrochemistry i Loen, 1.- 4. juni 2014. Patrick Galler, Elkem Technology, Kristiansand, fikk 
pris for poster med tittelen «Boron speciation and accurate boron quantification in metallurgical 
grade silicon using HPLC-ICP-MS and ICP-OES» og Jennifer Menzel, University of Münster 
MEET, Tyskland, fikk pris for poster med tittelen «Quantification of phosphorous containing 
degradation products in LIPF6 based electrolytes with IC/ICP-MS». 
 
Styremøter 
Det ble avholdt 2 styremøter.  
 
NKS sentralt 
Elin Gjengedal representerte faggruppen på festmøte i Gamle festsal og festmiddag i Det Norske 
Videnskaps-Akademis lokaler tirsdag 11. mars, i anledning av 150-årsjubileet for Guldberg og 
Waages massevirkningslov. 
 
Torild Wickstrøm og Elin Gjengedal deltok på NKS's Rådsmøte 9. mai, ved Det Norske 
Vitenskapsakademi, Oslo. 
 
Roland Kallenborn og Elin Gjengedal representerte NKS på henholdsvis EuCheMS-DCE og 
EuCheMS-DAC sitt årlige møter arrangert i forkant av the 5th EuCheMS Chemistry Congress 31. 
august - 4. september 2014. Roland Kallenborn hadde søkt og fikk tildelt ansvar for å arrangere 
16th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment (ICCE), i Oslo  i juni  
2017. Omtale av kongressen og møter i divisjonene kan leses i KJEMI 5 2014, side 22-25. 
 
Roland Kallenborn og Ragnar Bye representerer FAK i NKS sitt panel «Spør en kjemiker». Dette 
tilbudet ansees som et viktig kommunikasjonsverktøy og blir hyppig brukt for å formidle 
detaljinformasjon om kjemi i hverdagen. 
 
Annet 
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”.  
 
Faggruppen har tegnet medlemskap i Eurachem (http://www.eurachem.org/), et nettverk av 
organisasjoner i Europa som fokuserer på analytisk kjemi og kvalitetsrelaterte saker. Elin 
Gjengedal deltok på møte i Eurachem 19.-23. mai 2014 i Lisboa, Portugal. General Assembly ble 
arrangert på 22. og 23. mai. 19. - 21. mai deltok hun i work shop, samt i to arbeidsgrupper, 
«Method validation» og «Education and training». Elin Gjengedal har siden 2013 deltatt i arbeidet 
med å revidere Eurachems veileder for metodevalidering; den andre utgaven ble tilgjengelig på 
http://www.eurachem.org i oktober (referanse: Barwick, V., P.P.M. Bravo, S.L.R. Ellison, J. 
Engman, E.L.F. Gjengedal, U.O. Lund, B. Magnusson, H.-T. Müller, M. Patriarca, B. Pohl, P. 
Robouch, L.P. Sibbesen, E. Theodorsson, F. Vanstapel, I. Vercruysse, A. Yilmaz, P.Y.ömeroglu, 
& U. Örnemark, 2014, Eurachem Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A 
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Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics, (2nd ed.) B. Magnusson and U. 
Örnemark (eds.). ISBN 978-91-87461-59-0). 
 
Informasjon om vår aktivitet finnes på faggruppens hjemmeside; www.nks-analytisk.no. Web 
master er John Vedde. 
 
Ås, 12. februar 2015. 
 
Elin Gjengedal            
NKS-FAK leder 
 
 
Vedlegg:  Regnskap 
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