
ÅRSMØTE REFERAT NORSK OFTALMOLOGISK FORENING FREDAG 04.11.16 

 

Tilstede: 70 medlemmer 

Styremedlemmer tilstede: Bente Haughom, James McPherson, Erlend Ulltang, Sammy 

Basit, Anna Gajda (varamedlem) 

Forfall styret: Albrecht Gerstenberger 

 

1.Velkommen ved Bente Haughom 

 

2.Velkommen til nye medlemmer 

- Oppfordring til engasjement i Norsk Oftalmologisk Forening (NOF) 

 

3.Utdeling av priser / fond: 

- Hjalmar Schiøtz Minnemedalje: Albert Kolstad f. 1929. “Enestående innsats for å 

fremme øyehelse internasjonalt”. Donasjon på 10.000NOK fra NOF til Geta Eye 

Hospital. 

- SOE prisen: Sten Ræder. SOE forelesning den 05.11.16. Informasjon om at nominasjoner 

til årets SOE foreleser taes imot perioden 01.01.-30.04. hvert år. 

- 10.000NOK fra Norsk Oftalmologisk Forenings Forskningsfond til Anne Mellgren 

- 10.000NOK fra Norsk Oftalmologisk Forenings Forskningsfond til Monica Sneve  

- 10.000NOK fra Norsk Oftalmologisk Forenings Forskningsfond til Vegard Forsaa 

- 15.000NOK fra Otto Johansens fond til Alexander Thrane 

- 10.000NOK fra Hjalmar Schiøtz Minnefond  

- 10.000NOK fra Doktorgadsstipendiat i strabisme til Erlend Landsend 

- 10.000NOK fra Hjalmar Schiøtz Minnefond til Tor Paaske Utheim 

- 8.000NOK fra Hjalmar Schiøtz Minnefond til James Mcpherson 

- 6.000NOK fra Hjalmar Schiøtz Minnefond til Alexander Thrane 

- 495.000NOK fra Glaukomforskningsstiftelsen til Turid Skei Tønset  

 

4.Kapasitet Øyehelse (KØ) utvalget, presentasjon ved Aleksander Skau:  

 

Viser til innsendt rapport fra KØ-utvalget (Medlemmer: Alexander Skau, Bettina Kinge, 

Ingeborg Lund Grønning, Jan Erik Jakobsen, Vibeke Birkeland). Noen momenter fra 

rapporten: 

- Mandatet måtte begrenses  

- Skal definer hva øyeleger kan gjøre for å møte fremtidens utfordringer og ikke hva andre 

yrkesgrupper skal gjøre 

- Sett på LiS/Spesialister i offentlige sykehus og øyeleger i avtalepraksis 

- Vanskelig å lage et landsdekkende system grunnet store regionale forskjeller 

- Injeksjonsbehandling velegnet for avtalepraksis og kan redusere kapasitetsproblemer og 

utfordringer med utdanning ved offentlige sykehus 

- Mulighet for utdanning av LiS også i avtalepraksis som et positivt moment 

- Bedring av elektronisk kommunikasjon 

- Innføre vurderingstakst som kan benyttes ved fotoscreening 

- Effektivisere IT løsninger 

- Selektere nøye pasienter som trenger kontroll og oppfølging, ikke ta “unødvendige” 

kontroller 

- Prioritere barn 

- Gode henvisninger, nasjonale henvisningsmaler 

- Henvisninger fra optikere; unngå “unødvendige” henvisnger 



- Det vil fremtvinge seg løsninger som krever at man effektiviserer diagnostikk og 

behandling 

 

5.Vurdering av henvisninger; samarbeid med fagavdelingen i DNLF, presentasjon ved 

Ole Anders Stensen  

- Presentasjon av elektronisk spørreskjema 

- Hensikt er å vurdere kvaliteten av henvisninger 

- Start i uke 46, informasjon om praktisk gjennomføring 

- Skjemaet blir kvalitetssikret på forhånd med pilot studie 

 

6.Nordisk Oftalmologisk Kongress 2018, orientering ved Morten C. Moe 

- 22.-25. August 2018 ved Oslo Kongress senter 

- Høstmøtet 2018 for NOF blir under NOK 2018 

- Oppfordrer medlemmer til å komme med innspill 

- Nettside: www.nok2018.com 

 

7. Brillerefusjon for barn, presentasjon ved Vibeke Dons Wankel 

- Presentasjon av gjeldende regler 

- Hatt møte med Arbeids- og Velferdsdirektoratet som ønsker en beskrivelse/utdypning av 

behovet for endring av reglene, dokumentasjon for forslag til endring og tall 

- Styret jobber videre med forslag til endring av regler 

 

8. Nye førerkort forskrifter ved Bente Haughom 

- Tatt opp momenter som kan være utfordrende som måling av kontrastsyn og synsfelt 

- Arbeidsgruppe i samarbeid med Helsedirektoratet skal etableres for å se på forskriftene, 

Øystein Karlsen Jørstad har vært involvert 

 

Pause 30 minutter (ca. kl.15.30-16.00) 

 

9.Valg av møteleder, referent, underskriftprotokoll  

- Møteleder: Erik Holmberg ble enstemmig valgt 

- Referent: Sammy Basit ble enstemmig valgt 

- Protokollførere: Birger Olsen og Turid Skei Tønset ble enstemmig valgt 

 

10. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

- Årsmøtet er lovlig satt, innkalling og papirer sendt på forhånd i følge retningslinjer 

 

11. Minneord 

- Ingen 

 

12.a)Styrets Årsberetning 

- Ingen kommentarer til årsberetningen 

     b)Rapporter fra komitéer, viser til innsendte rapporter 

- Ingen kommentarer/innspill til rapporter. Rapportene godkjennes. 

- Mangler rapport fra spesialitetskomiteen. 

 

13.Revidert regnskap for 2015, foreløpig regnskap for 2016 ved kasserer Erlend Ulltang 

- Presenterer revidert regnskap 2015 og foreløpig regnskap 2016. Foreningen har en 

solid økonomi. Ingen spørsmål eller innspill til kasserer fra forsamlingen. Revidert 

regnskap 2015 godkjennes.  



  

14.Kontingent assosierte medlemmer. Årsmøtefastsatt kontingent. Budsjett for 2017. 

Ved kasserer Erlend Ulltang 

- Kontingent assosierte medlemmer og årsmøtefastsatt kontingent: Styrets forslag er 

300NOK/år, uendret. Ingen innspill fra forsamlingen, forslaget vedtas. 

- Budsjett 2017: Informasjon om ansettelse av sekretær i 10% stilling (Sverre Vigeland 

Lerum ved fagavdelingen, DNLF). Ingen innspill fra forsamlingen. Budsjettet 

godkjennes. 

 

15.Avvikling av ”Optikerutvalget”: 

- Optikerutvalget: Styrets innstilling er at utvalget avvikles. Styret skal jobbe med dette 

internt fremover og definere et mandat for en ny arbeidsgruppe der det vil være et 

styremedlem representert. 

- Innlegg ved Vibeke Dons Wankel: Informerer om optikerutvalget og dens oppgaver. 

Informerer om Optikerforbundet og hvordan de jobber opp mot politikere, 

helsedirektoratet og arbeids- og velferdsdirektoratet. Informasjon om at staten ønsker å 

utrede muligheter for jobbglidning/overføring av oppgaver i forhold til optikere. Vibeke 

Dons Wankel med støtte fra resten av optikerutvalget ønsker at optikerutvalget skal 

fortsette da det består av engasjerte medlemmer.  

 

Kommentarer og diskusjon fra forsamlingen: 

- Kommentar av Bente Haughom: Diabetesforbundet ønsker at diabetikere sin øyehelse 

skal ivaretaes av øyeleger. Norsk Oftalmologisk Forening må profilere seg selv og ikke 

diktere hva andre yrkesgrupper skal gjøre. Det er i tillegg tatt kontakt med 

allmennlegeforeningens leder som man ønsker å samarbeide med fremover. I tillegg vil 

NOF styret ha kontakt med fagavdelingen og kommunikasjonsavdelingen i DNLF. 

- Jan Ytteborg: Spør om hvordan våre kolleger ser på optikerne; konkurrenter eller 

samarbeidspartnere? 

- Tor Grøndahl: Jobbglidning er viktig, men man må trekke grensen et sted. Skal ikke 

fortelle hva andre yrkesgrupper skal gjøre, men øyeleger må fortelle helsepolitikere hva 

vi som øyeleger skal gjøre og hvorfor vi skal ha de arbeidsoppgavene som vi skal ha. 

- Hjalmar Broch: Det foreligger ingen formålsparagraf eller statutter til optikerutvalget. 

Det har ikke vært valg på medlemmer og alle som vil kan være med. Ment som en 

referansegruppe for NOF. Foreslår at man definerer et slikt utvalg bedre hvis det skal 

fortsette.  

- Holmberg: Det trenger ikke å være valg på medlemmer i nytt utvalg, styret kan fritt 

oppnevne nye medlemmer. 

- Bente Haughom: Man vil ha engasjerte medlemmer som ønsker å arbeide i et slikt utvalg, 

men styret kan ikke ha et eget utvalg som kalles ”optikerutvalg” og som kommer med 

egne utspill. 

- Vibeke Dons Wankel: Sier at utvalget heter ”Utvalg for å vurdere samarbeid/grenselinjer 

mellom øyeleger, optikere og ortoptister” og ikke ”optikerutvalget”. Mener at hvis styret 

vil avvikle utvalget og jobbe med et mandat i et år så blir det et år uten arbeid opp mot 

dette området. Mener at NOF styret ikke har informert om avvikling av utvalget.  

- Bente Haughom: Har ringt og opplyst Vibeke Dons Wankel om at utvalget skal avvikles 

straks styrevedtaket forelå. 

- Birger Olsen: Er utvalget bestemt av årsmøtet eller NOF styret? Mener at styret skal 

bestemme om utvalget skal bestå eller ikke.  

- Alexander Skau: Viktig at styret vil sitte nærmere problemstillingen i stedet for å ha et 

eget utvalg som kun rapporterer til styret. Politisk gunstig å ha en nær kontaktflate.  



- Vidar Gustavsen(medlem i optikerutvalget): Mener at vi som øyeleger må få lov til å 

snakke innad om hva vi synes om andre yrkesgrupper og deres roller i forhold til oss.  

- Bente Haughom: Styret ønsker ikke å begrense noens talerett. Vi kan selvsagt diskutere 

internt. 

- Avslutningsvis en diskusjon rundt kommunikasjon mellom utvalget og styret. 

 

Forslag: Styret ønsker samarbeid med medlemmene som tidligere har vært i ”optikerutvalget” 

Styret jobber videre med problematikken; grenselinjer mot andre yrkesgrupper og 

oppgaveglidning. Navnet og gruppen ”optikerutvalget” er avviklet. 

 

16. Nye kapitler til Kvalitetshåndboka  - inkl. votering ved Ola Morten Rygh 

- Alle kvalitetskapitler som er reviderte i 2016 vedtas uten kommentarer fra forsamlingen. 

- Informasjon om kapitler som ønskes revidert i 2017. 

 

17.Valg av styremedlemmer ved Turid Skei Tønset (styreleder, kasserer, styremedlem 

og varamedlem) i tillegg til et nytt medlem i valgkomiteen. 

- Styreleder: Bente Haughom, avtalespesialist, Oslo. Gjenvalg. Ble enstemmig valgt. 

- Kasserer: Nina Krøll Angelsen, overlege, UNN. Ble enstemmig valgt. 

- Styremedlem: Kathrine Blom, LiS, Sykehuset i Østfold, Moss. Ble enstemmig valgt. 

- Varamedlem: Tina Dale Brauti, avtalespesialist, Skien. Ble enstemmig valgt. 

 

Styret blir som følger:  

Leder: Bente Haughom (2år) 

Nestleder: Tor P. Utheim (sitter 1 år til) 

Kasserer: Nina Angelsen (2år) 

Sekretær: Albrecht Gerstenberger (sitter 1 år til) 

Styremedlem: Sammy Basit (sitter 1 år til) 

Styremedlem: Katrhine Blom (2 år) 

Varamedlem: Meeta Pathak (sitter 1 år til) 

Varamedlem: Tina Dale Brauti (2år) 

 

- Valgkomiteen: Jarle Sletten foreslås og blir enstemmig valgt. 

- Revisor: RSM Norge foreslås og blir enstemmig valgt. 

- Forsamlingen godkjenner enstemmig at NOF styret kan bestemme revisors honorar. 

 

18.Årsmøte avsluttes 

 

 

 

Bente Haughom           Tor Paaske Utheim          Erlend Ulltang           Albrecth Gerstenberger 

Leder                            Nestleder                         Kasserer                     Styremedlem (forfall) 

 

 

 

 

         James McPherson                           Sammy Basit                                Anna Gajda                      

         Styremedlem                                  Styremedlem                                Varamedlem 

 

 

            


