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Nyhetsbrev nr. 2 i 2015: 
 

 

• Vårmøtet: Var en suksess! Alle som var til stede i Bergen var fornøyde, været 
kunne ikke ha vært bedre, og både det faglige og det sosiale var svært bra. 
Takk igjen til lokale krefter i Bergen! 

HØSTMØTET: 
 

• Pediatrisk formøte på Radisson torsdag den 29/10: Dr Aclimandos Wagih 
er invitert av Oslo Oftalmologiske Selskap. Han er tidligere leder i EBO, og 
foredraget har tittel «Pearls when examining children» og «70 years of 
retinopathy of prematurity»    

o Påmelding med frist 18/10: pameldingtilmotet@gmail.com 

 
• Årsmøtet er i år svært viktig å få med seg!  

o Det skal stemmes over et eventuelt navneskifte av foreningen. Det skal 
også bestemmes om foreningen skal arrangere flere vårmøter. I tillegg 
om vi kan øke kontingenten for å ansette sekretær. Så skal det 
stemmes over om Acta kun skal være tilgjengelig digitalt; se under. Nye 
reviderte kapitler av Kvalitetshåndboken sendes ut sammen med 
årsmøtepapirene, og disse skal også vedtas. 

o Etterutdanningskurset har tittel: «Øyeleger uten grenser» Takk til Nina 
Holst og Jan Askvik som er kursledere. Se program på nettsidene. 

o Frist for frie faglige foredrag er den 01.10.15. Takk til Therese von 
Hanno og Erlend Sommer Landsend i etterutdanningskomiteen. 

o Nytt i år er buss fra Soria Moria til sentrum etter middagen fredag.  
Dette skal gjøre det enklere å delta på middagen for de som bor i Oslo.  
LIS-leger får redusert pris på festmiddagen. Høstmøtet er godkjent av 
DNLF slik at man kan søke om midler fra fondene. 

 

• SOE-foreleser i år:  
Geir Berthelsen fra UNN: «Tromsø øyestudie; hva har vi lært?»  
SOE-forelesningen holdes fredag etter etterutdanningskurset. SOE-foreleser 
får dekket reise og opphold til neste SOE-kongress, som er i Barcelona 10-13 
juni 2017. 
 

• Valg på nytt styre: Valgkomiteen kan informere om at det i år har vært flere 
interesserte som har meldt seg til styreverv. Dette er svært positivt for oss alle. 
Det er viktig at valgkomiteen også neste gang får inn navn på aktuelle 
kandidater, og at disse sendes inn før fristen. 
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• Håndbok og kvalitetshåndbok: Ligger på nett. Evt. innspill om feil kan 
sendes til James Macpherson: nofhandbok@gmail.com 
 

• Acta: Eventuell overgang til rent digitalt abonnement på Acta Ophthalmologica 
for medlemmer; orienteringssak til Vårmøtet og voteringssak til Høstmøtet 
2015. Tidligere er det oppgitt at det vil medføre en reduksjon i 
abonnementsutgifter på ca 1/3, men etter møte i NOK komite i juni er det 
kommet ny informasjon om at dette ikke stemmer. Går vi for kun et digitalt 
abonnement, må avtalen med Acta reforhandles, i tillegg mister vi 
sponsorstøtte fra firmaet Thea. Til sammen gjør dette at besparelsene blir 
minimale. 
 
Høstmøtet er stedet der vi møtes sosialt, former vår egen forening, lærer nytt, 
samles til diskusjon og får informasjon fra leverandører. Jeg håper du 
prioriterer å komme, og delta på både faglige og sosiale aktiviteter; vel møtt!  

 

Ellers i foreningen:  
 

• Styrebok: Utkastet er nå nærmest ferdig, men kommer til å forandres, som et 
«levende dokument» ettersom behovene er tilstede. Tanken er at nye 
styremedlemmer kan bruke denne som en oppslagsbok i tillegg til Håndbok for 
norske oftalmologer, og begge vil være tilgjengelige på nett. 
 

• NOK 2018 i OSLO:  
Avdelingen på Ullevål er i gang med planleggingen, og Gyro blir med som 
arrangør. Lokaler blir sentralt i Oslo. Professor Stefan Seregard fra St.Eriks 
kommer dessverre ikke på høstmøtet, men kommer til Oslo og besøker Ullevål 
den 27. november. Det vil være gunstig å få vite erfaringer fra forrige NOK i 
Stockholm, i tillegg har Stefan erfaring fra å lede SOE. 
 

• SOE LDP: Leder- og nettverksgruppe i SOE som går over to år. Tor P. Utheim 
og Johan Wendel er innvilget deltagelse her. 
 

• Glaukomstiftelse: Konstituert og hatt to styremøter. Syv søknader 

innkommet. Det skal deles ut midler i størrelsesorden ca 500 000 per år. 

• Forsknings-stiftelse etter John Larsen: Søknader kan sendes til advokat 

Vinghøg i Tønsberg: advokat@dcv.no. Det skal deles ut ca 3 mill per år. 

• Generelt om fond og legater: Se våre hjemmesider for mer informasjon. 

• Lagring: Styrepapirer, referater mm: Lagres nå på Legeforeningens 

hjemmesider. 

 

Vennlig hilsen Bente Haughom 

leder, NOF 
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