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Faggruppens medlemmer 
Faggruppen har ved årsskiftet 2010/2011 660 medlemmer, derav 508 betalende. Medlemstallet har 
vært stabilt siden 2005. Informasjon fra faggruppen og invitasjon til møter skjer nå bare 
elektronisk og gjennom annonser i Kjemi. I alt 59 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 2010 
10.-12. januar  
ble det 19. Norske Symposium i Kromatografi arrangert på Rica Park Hotel Sandefjord. Symposiet 
hadde over 220 deltakere, de fleste fra Norge, men også enkelte representanter fra Belgia, USA, 
Danmark og Sveits. Fremstående forskere var invitert til å gi plenarforedrag; Pat Sandra (Research 
Institute for Chromatography, Kortrijk, Belgia), Peter Hemmersbach (Oslo Universitetssykehus), 
Bente Gammelgaard (Københavns Universitet, Danmark), Frants R. Lauritsen (Københavns 
Universitet, Danmark), og Gert Desmet (Vrije Universiteit Brussel, Belgia). Det ble i alt holdt 42 
foredrag og 20 posterpresentasjoner. Foredrag i parallelle seksjoner ble holdt under temaene 
Kromatografi i Norge, UngForsk, Nytt fra leverandørene og Tipps & opplæring. I tillegg ble det 
arrangert 4 kurs i grunnleggende kromatografi og prøveopparbeidelse. Norsk Kjemisk Selskaps 
Ærespris i Analytisk Kjemi ble delt ut under møtet til Knut Einar Rasmussen. Det ble arrangert en 
instrumentutstilling hvor 20 firmaer viste det nyeste innen kromatografi og massespektrometri. Det 
sosiale programmet fulgte tradisjonen, blant annet med festmiddag og trekking av gratis reise og 
opphold for én person i forbindelse med kongressen ”Pittcon 2010”. En omtale av møtet kan leses 
i KJEMI 2/2010. Adresse til konferansens hjemmeside: www.kromatografisymposiet.no. 
 
Ærespris i Analytisk Kjemi. 
Faggruppen stiftet i 2004 en Ærespris i Analytisk Kjemi. Prisen ble første gang delt ut i 2006 og så 
i 2008. Prisen omfatter en sjekk på NOK 20.000, et diplom samt æresmedlemskap i Norsk 
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Kjemisk Selskaps Faggruppe for analytisk kjemi. Styret innstilte i 2009 professor Knut Einar 
Rasmussen, Farmasøytisk institutt, UiO, som neste mottaker av prisen. Prisen ble tildelt i 
sammenheng med den 19. Norske Symposium i Kromatografi. Knut Einar Rasmussen fikk prisen 
for sin mangeårige innsats innen legemiddelanalyse/ analytisk kjemi, både innen forskning og 
undervising. Rasmussen var sentral i opprettelsen av forskningsplattformen 
BIOANALYTICS@UIO som er et satsningsområde på UiO og et samarbeid mellom faggruppene 
for analytisk kjemi ved Kjemisk institutt og Farmasøytisk institutt. Rasmussen er medforfatter av 
bøkene ”Kromatografi” og ”Legemiddelanalyse”, som begge har vært benyttet som lærebøker ved 
flere norske universitet. Han har publisert mer enn 160 artikler i internasjonale tidsskrift siden 
1984, og holdt et stort antall foredrag på både internasjonale og nasjonale konferanser. 
Hovedtyngden av arbeidene har vært konsentrert rundt kromatografiske analyser av narkotika og 
legemidler, og utvikling av nye teknologier for prøveopparbeidelse. Han har blant annet stått for 
utviklingen av Liquid-phase microextraction (LPME) og Electro membrane extraction (EME), to 
prøveopparbeidelsesteknikker som de senere år har fått stort internasjonal oppmerksomhet. Han 
har likeledes vært i ekspertpanelet til FN vedrørende utarbeidelse av analysemetoder for narkotiske 
stoffer. 
En omtale av mottaker av prisen kan leses i KJEMI 1/2010. 
 
21. januar 
ble det i samarbeid med Faggruppe for kjemometri arrangert et 1-dags seminar på Campus Ås med 
tittel ”Dataanalyse - anvendelser innenfor analytisk kjemi og bioinformatikk”. 
Organisasjonskomiteen besto av Kristin Tøndel, Ingunn Berget, Tomas Isaksson og Elin 
Gjengedal, alle fra UMB. Seminaret hadde hovedfokus på anvendelser innenfor analytisk kjemi og 
bioinformatikk, men mange av metodene som ble presenteres er generelle. Ingen forkunnskap 
innen statistikk eller dataanalyse var nødvendig. Hovedmålet med seminaret var å gi en innføring 
til multivariat dataanalyse og en mulighet for å knytte kontakter mot fagpersoner og brukere av 
dataanalyse og bioinformatikk. Seminaret samlet 46 deltagere. 
 
16. februar  
Årsmøtet ble avholdt på Universitet for Miljø- og Biovitenskap, Ås. Førsteamanuensis Lindis 
Skipperud, Universitet for Miljø- og Biovitenskap, holdt foredraget ”Naturlig forekommende 
radioaktive nuklider er også et problem”. Møtet samlet 13 deltakere. Bevertningen var pizza og 
mineralvatn. Årsrapport ble sendt til KJEMI, men ble ikke trykket. Redaktøren vil her etter ikke 
trykke årsrapporter/referat i bladet, men legge dette ut på KJEMI sin nettside. 
 
2.-5. mars  
Det tidligere Svensk-Norske Miljøkjemimøte er utvidet til å bli et nordisk samarbeid. Møtet heter 
nå Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC) og ble i 2010 arrangert i UNIS sine 
lokaler i Longyearbyen, Spitsbergen ved 78ºN. Miljøkjemi er et viktig interdisiplinært 
forskningsområde innen det komplekse feltet miljøvitenskap. Møtet bar stort preg av tverrfaglighet 
og samlet i alt 131 deltagere. Flere deltagere kom fra land langt fra Norden, og det hadde nok 
sammenheng med årstid og en unik lokalisering av arrangementet. Med 58 foredrag, derav 10 
plenarforedrag, og 33 posterpresentasjoner var det et tett program. Mange av arbeidene som ble 
presentert var selvsagt knyttet til forskning i polare strøk. Neste møte i serien blir i Turkuu, 
Finland (September 2012). 
En omtale av møtet kan leses i KJEMI 3-4/2010. 
 
 



 
 

27. mai  
ble det i samarbeid med Norsk Selskap for Massespektrometri (NSMS) arrangert brukermøte i 
LC/MS. Brukermøte er et nytt møtekonsept ved at møtet skal være lokalt forankret og hvor 
deltagerkostnadene er lave. LC/MS brukermøtet var et prøveprosjekt på denne typen arrangement. 
Deltageravgiften var satt lavere enn for NKS-FAK sine 1-dagsseminar. Møtet og programmet ble 
organisert av Erlend Hvattum, GE Healthcare og Åsmund Larsen, Algeta AS og møtet fant sted på 
GE Healthcare, Oslo.  Brukermøtet hadde fokus på temaene nøyaktig massebestemmelse, 
kvantitering med massespektrometri, praktiske tips angående vedlikehold av både MS og HPLC. 
Møtet ble avsluttet med workshop. Det var 41 påmeldte deltagere og sju foredragsholdere. Mange 
LC/MS brukere er medlemmer i både NKS/FAK og NSMS og har felles interesse i faget. 
Samarbeidet mellom faggruppene fungerte meget bra. Ut fra responsen som arrangørene mottok i 
forbindelse med møtet, var det tydelig at et lokalt brukermøte i LC/MS arrangert mellom de 
nasjonale MS møtene er nyttig for svært mange som arbeider innen feltet. Referat fra møtet er lagt 
ut på Massenytt 2/10: http://nsms.no/info/massenytt2-10.pdf 

6.-9. juni   
ble 5. Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry arrangert i Loen. Konferansen samlet 151 
deltagere, en økning på 47 fra 2008. Planer for neste arrangement er allerede lagt og komiteen med 
Yngvar Thomassen i spissen håper at enda flere, spesielt frå våre nordiske naboland, vil finne 
veien til Stryn 10.-13. juni 2012. Denne konferansen var tenkt først og fremst som en regional 
(nordisk) konferanse, men med en deltakelse fra 23 land er det gode muligheter for å dele 
kunnskap og utveksle ideer også med deltakere fra andre europeiske land, Nord-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 39 foredrag, 14 ”Short tutorial courses” og 33 
posterpresentasjoner. Adresse til konferansens hjemmeside: http://www.nordicplasma.com/. 
 
13.-15. september  
Det 16. Norske røntgenmøte ble i 2010 arrangert på Quality hotell, Kristiansand. Møtet feiret sitt 
30 års-jubileum og Åge Storm, som har vært primus motor for møtet i alle år, hadde æren av å lede 
festmiddagen. Møtet samlet 79 deltagere. Seminaret var opprinnelig ment å dekke 
røntgenfluorescens (XRF) som kvantitativ analytisk metode og da særlig for metallurgiske 
materialer. Analyseteknikker basert på røntgenstråling er i stadig utvikling og XRF er igjen blitt et 
meget attraktivt analytisk verktøy. Røntgendiffraksjon (XRD) har kommet mer og mer til 
anvendelse i industrilaboratorier, ikke som konkurrerende til XRF, men som en supplerende 
teknikk. I alt var det 22 foredrag og av disse var det tre inviterte; Maggi Loubser, PPC Cement, 
South Africa, Elke Schwöbel, Bruker AXS GmbH, Germany og Kevin Young, Sibelco Europe, 
England. Adresse til seminarets hjemmeside er: http://home.no.net/rontgen/. 
 
Reisestipend for studenter 
Det ble i 2010 tildelt 2 posterpriser og reisestøtte til i alt 9 studenter.  
 
MSc-studentene Inger Haugsgjerd og Rune Lian, begge fra UMB, fikk tildelt reisestipend inntil 
NOK 2 500 til dekning av deltageravgift på 1-dags seminar på Campus Ås med tittel 
”Dataanalyse - anvendelser innenfor analytisk kjemi og bioinformatikk”. 
 
Stipend på inntil NOK 4 000 til dekning av utlegg til reise og opphold i forbindelse med deltagelse 
på 19. Norske symposiet i kromatografi, Sandefjord, 10.-12. januar 2010 er tildelt PhD-studentene 
Hanne Lund og Marte Balchen, begge fra Farmasøytisk Institutt, UiO. Det kom inn i alt 9 
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søknader fra PhD og mastergradsstudenter som søkte reisestøtte for deltagelse på 
Kromatografisymposiet. 
MSc-student Lojana Mohanathas, UMB fikk tildelt NOK 4 000 i forbindelse med deltagelse på 
Nordic Environmental Chemistry Conference (NECC 2010), Svalbard. 
MSc-studentene Hannah Hildonen og Karoline Ottestad Rød, begge fra UMB, fikk tildelt stipend 
på inntil NOK 4 000 i forbindelse med deltagelse på 3rd Norwegian Environmental Toxicology 
Symposium (NETS), 14.-16. april 2010, ved VilVite i Bergen. 
Alle som fikk tildelt stipend hadde egne presentasjoner på konferansene. 
 
Det kom inn 2 søknader om reisestøtte fra det generelle stipendet på inntil NOK 10.000,-. 
Mastergradsstudentene Maria H. Hillersøy og Berit Glomstad, begge fra UMB. Maria H. Hillersøy 
fikk tildelt reisestipend i forbindelse med deltagelse på 5th Nordic Conference on Plasma 
Spectrochemistry, Loen, 6.-9. Juni 2010. Sammen med medforfatterne Elin Gjengedal, Marina 
Azzaroli Bleken og Michael Heim hadde hun en posterpresentasjon med tittelen “ The 
agrogeological potential of the Stjernøy apatite-biotite-carbonatite as slow release rock fertilizer 
depends on the bioavailability of barium”. I KJEMI nr 6 2010 fikk Maria sammen med 
medforfatterne Elin Gjengedal, Marina Azzaroli Bleken og Michael Heim, alle UMB, trykt 
artikkelen ”Noen biogeokjemiske aspekter: Biotitt-karbonatitt fra Stjernøy, Finnmark - en 
potensiell gjødselbergart”. 
MSc-student Hans Fredrik Veiteberg Braaten fikk i 2009 tildelt reisestipend på inntil NOK 10.000 
i forbindelse med deltagelse på ”9th International Conference on Mercury as a Global Pollutant” 
i Guiyang, Kina, 7.-12. juni 2009. I KJEMI nr 6 2010 fikk Hans Fredrik sammen med 
medforfatterne Torunn Berg, NTNU, Katrine Aspmo, NILU og Anne Orderdalen Steen, NTNU, 
trykt artikkelen ”Kvikksølv i arktisk snø”. 
 
Katrin Holmström, Stockholm University, ble tildelt NKS-FAKs posterpris på Nordic 
Environmental Chemistry Conference 2010, Svalbard 2.-5. mars 2010. Tittel på hennes 
posterpresentasjon var ”Increasing concentrations of perfluoroalkyl acids (PFAS) in eggs of 
Swedish peregrine falcon (Falco peregrinus), 1974-2007”. 
PhD-studentVeronica Sele, NIFES, Bergen, ble tildelt NKS-FAKs posterpris på 5th Nordic 
Conference on Plasma Spectrochemistry, Loen, 6.-9. juni 2010. Tittel på hennes 
posterpresentasjon var ‘Arsenolipids in fish oils’. 
 
Faggruppens stipendium på inntil NOK 10.000 utlyst innen organiske miljøgifter annonseres med 
løpende frist. I 2009 hadde vi ingen søkere til dette stipendet. 
 
Styremøter 
Det ble avholdt 2 styremøter.  
 
NKS sentralt 
Roland Kallenborn og Elin Gjengedal deltok på NKS's Rådsmøte 9. april, ved Det Norske 
Vitenskapsakademi, Oslo. 
 
Annet 
FAK startet i 2002 en artikkelserie innen Analytisk Kjemi for tidsskriftet KJEMI. Frem til 2006 
kom 9 artikler på trykk. Publiseringen har dessverre stoppet opp. Faggruppen har vedtatt å øke 
honoraret til NOK 2.000,- og gjøre en ny innsats for å skaffe flere bidraget til tidsskriftet fra vårt 



 
 

fagområde. Dette ga dessverre ikke gitt uttelling i 2010. Faggruppen sitt bidrag til å øke 
publiseringsaktiviteten i KJEMI er for øvrig knyttet til utdeling av reisestipend.  
 
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”.  
 
Elin Gjengedal er medlem i den nasjonale komiteen for det internasjonale kjemiåret 2011 (IYC 
2011; http://www.chemistry2011.org/). Cathrine Thomsen er faggruppens representant i komiteen 
for det 19. Landsmøte i Kjemi 2011 og Roland Kallenborn er faggruppens representant til 
redaksjonsrådet i Kjemi. 
 
NKS-FAK er, sammen med NSMS, invitert inn i et samarbeid om felles faglig-sosiale møter med 
NKS-FENT, i første omgang (8/11 og 6/12). Begge arrangementene hadde godt oppmøte. 
 
 
Ås, 28. februar 2011. 
 
 
 
Elin Gjengedal            
 
Vedlegg:  Regnskap 
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