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Styrets årsberetning for 2018: 
For perioden 02.11.2017-24.08.2018 

 
Styret har bestått av: 
Bente Haughom (leder) 
Kristen Realfsen (nestleder) 
Nina Krøll Angelsen (kasserer) 
Helgi David Bjørnsson (sekretær) 
Martin Ystad (styremedlem) 
Kathrine Blom (i permisjon) 
Tina Dale Brauti (konstituert styremedlem for Kathrine Blom) 
Rønnaug Brandser (varamedlem) 
 
Styremøter: Mye av arbeidet foregår i tillegg til styremøtene elektronisk. Varamedlemmer har i 
økende grad blitt invitert til styremøtene, og disse har vært lokalisert i Oslo. Styret har hatt en 
jevn kjønnsfordeling. Arbeidsmiljøet har vært godt. 
 
Økonomi: Foreningens økonomi er solid til tross for at vårmøtet, som tidligere var en 
inntektskilde, ikke lenger avholdes. Man forventer et lite overskudd etter NOK 2018. 
Høstmøtene arrangeres nå ihht. DNLF regelverk slik at disse går i balanse, men ikke genererer 
overskudd. Utstillere deltar, men betaler kun for den plass de trenger til sitt utstyr. 
Det er foretatt en omplassering slik at NOF’s midler i større grad enn tidligere er plassert på 
høyrentekonto. Kontingent: Det er mulighet for årsmøtefastsatt kontingent etter lovendringer 
vedtatt i landsstyret DNLF i 2011. NOF årsmøte 2011 vedtok kontingent kr 300/år. Denne har 
vært uendret siden. Den ble for første gang innkrevd i 2016. Denne kontingenten hjelper oss å 
gå i balanse når vi ellers har få andre inntektskilder. 

 
Høstmøtet: Arrangeres vanligvis på Soria Moria første helg i november. I 2018 arrangeres det 
ikke høstmøte, for å få størst mulig oppslutning om nordisk møte (NOK) i Oslo i august. 
Vi har for noen år siden utvidet høstmøtet med en dag, og torsdagens program er spesielt 
rettet mot, og arrangert av yngre øyeleger. Vi anser det som svært viktig å få med yngre 
kolleger på vårt årlige møte.  
Det er også satt av tid til grupper med spesialinteresse. Dette har vært populært. 
Styret gjennomførte i 2017 etter høstmøtet med hjelp av Gyro en spørreundersøkelse blant 
utstillerne for å få et best mulig grunnlag for å planlegge videre høstmøter. Det kan være en 
mulighet at utstillerne kun er til stede på to av de tre dagene det er høstmøte fremover. 
NOK 2018 i Oslo:  
Ser ut til å få en god deltagelse og programmet er blitt svært spennende. En aktiv 
arrangementskomite har også gjort at det sosiale programmet kommer til å bli strålende.  
Plenary session arrangeres i samarbeid med DNLF og Bente Johansen vil innlede. 
Tittel på sesjonen er: «Choosing wisely; aren’t we doing it already?» 
Choosing Wisely er et internasjonalt initiative for å oppfordre til en nasjonal dialog omkring det 
å unngå unødvendige tester og behandlinger, og man ønsker også å oppfordre til bedre dialog 
mellom pasient og lege. http://www.choosingwisely.org/ 

Andre øyelegeforeninger har adressert forskjellige temaer; se: 
http://www.choosingwisely.org/societies/american-academy-of-ophthalmology/ 

http://www.choosingwisely.org.au/recommendations/ranzco 

http://www.choosingwisely.co.uk/i-am-a-clinician/recommendations/#1477561225791-5caf5135-68ab 
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LIS: Styret i NOF har oppfordret til at yngre øyeleger organiserer et fagutvalg for LIS-leger (i 
henhold til DNLF landsstyrevedtak den 28.04.2017). Flere fagmedisinske foreninger har dette 
allerede, som kirurgene og gynekologene. Yngre øyeleger vil trolig ha nytte av et eget forum, 
og ønsket er også at dette kan bedre rekrutteringen til tillitsverv i NOF.  
Foreløpig har det vært få tilbakemeldinger på dette fra LIS-leger til styret, og det er ikke 
organisert et eget fagutvalg. 
Yngre øyeleger har imidlertid vært svært aktive i forkant av NOK og har eget program der. 
 
Nettsiden: Vi har fått ny lay-out på nettsidene i løpet av 2018. Den nye plattformen er lettere å 
redigere. Endringer i komiteer og utvalg, eventuelt forslag til nettside-saker kan meldes til 
nofstyre@gmail.com 
Helgi Bjørnsson og Martin Ystad har vært hovedansvarlige for nettsiden og for å legge ut 
nyhetssaker. 
 
KØ (kapasitet øyehelse): KØ1 og KØ2-utvalgene har kommet med løsningsorienterte forslag 
til en strategi som beskriver hvordan vi som yrkesgruppe kan møte kapasitetsutfordringene vi 
står overfor. Utvalget er en naturlig oppfølgning av arbeidet som startet med Konus-rapporten, 
og styret vil legge fram sin samlede rapport på årsmøtet.  
Hovedansvarlig for dette arbeidet er Kristen Realfsen. 
 
Møte med optikerforeningen: Nestleder og leder har i perioden vært på ett møte med 
generalsekretær og styreleder i Optikerforbundet. Her ble også Choosing Wisely presentert av 
Sigrid Rød i DNLF. 
 
Diabetes screening: Det er avholdt møter i Helsedirektoratet og en ny arbeidsgruppe har hatt 
fokus på rutiner ved tagning av fundusfoto. Maja Gran Erke og Alexander Skau har deltatt her. 
 
Data fra henvisninger: 
NOF har tidligere samlet inn data fra nyhenviste pasienter, i samarbeid med fagavdelingen i 
DNLF. Resultatene presenteres på NOK som «free paper». 

 
Kvalitetshåndbok: Oppdateres jevnlig av Kvalitetsutvalget. Den valgte løsningen for å 
publisere kapitlene ved Helsebiblioteket mener vi har blitt svært bra. Den i styret som har utført 
arbeidet rundt dette er Nina Krøll Angelsen. 
 
Fond og stiftelser: Hadde i år tidligere søknadsfrist pga NOK; 1.juni.  
Glaukomforskningsstiftelsen: Selvgående med egen sekretær. Ingen søknader i år. 
Hjalmar Schiøtz minnemedalje deles ikke ut i år. Det blir et svært kort årsmøte på NOK, og 
den som får denne medaljen fremover fortjener heder fra en forsamling slik det pleier å være 
på Soria Moria.  
SOE foreleser: Blir i år Øygunn Aass Utheim, med tittelen: «Inflammasjon ved tørt 
øyesyndrom og øyeoverflatesykdom: Nye aspekter ved patogenese og behandling.» 
SOE EU-LDP: Lederutviklings-seminar arrangert av SOE. De som har søkt og fått tilbud i 
denne perioden, er Panagiotis Salvanos og Erlend Sommer Landsend. 
John S. Larsens stiftelse til fremme av forskning på oftalmologi: Administreres ikke av 
NOF, men det er tidligere gitt informasjon om stiftelsen under høstmøtet. 
 
Det er som tidligere svært viktig at alle medlemmer oppdaterer sin informasjon med riktig mail 
og mobilnummer for å få tilsendt informasjon om foreningen og sakspapirer. 
 
Oslo den 10.07.18 
Bente Haughom (leder)    
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