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Velkommen ved leder Hilde Heger 

 

Minneord over døde medlemmer: Det holdes minneord over Dag Riise, 

AnnKatrin Sjølie og John Larsen. Det informeres om at sistnevnte testamenterer 

formuen til NOF.  

 

Alcons pris på 25000,- utdeles av en representant fra Alcon til Tor Paaske 

Utheim.  

 

Velkommen til nye medlemmer. Disse inkluderer 4 spesialister og 16 ikke-

spesialister.  

 

Presentasjon av ny SOE-lecturer ved Bente Haughom samt forelesning av 

Dordi Austeng: ”ROP- hva vet vi og hvor går veien videre?”  

 

Orienteringssaker:  

Orientering om saken "Optikernes godkjenning som Ortoptister" ved nestleder.  

- Saken er under behandling i Helse- og omsorgsdepartementet. 

- Det foreligger ingen oversikt over godkjente optikere.   

- Leder understreker at NOF støtter Ortoptistforeningen som ikke ønsker at     

  utdannelsen skal godkjennes.  

- Innspill fra medlemmer i salen: 

• Klager på mangelfulle henvisninger fra optikerene, men flere mener at 

henvisninger uansett er bedre enn de som mottas fra fastleger. 

• Flere mener at øyelegene må støtte optikerne, at de innehar god 

kompetanse og at den aktuelle utdannelsen er forsvarlig. 

• Flere er svært kritiske til godkjennelsen og prosessen, spesielt fordi 

Ortoptistforening ikke er rådført. 

• Andre framhever at vi må arbeide med begge grupper, det er stort 

potensial i optikergruppen og vi mangler ortoptister. 



Orientering om mottatt arv fra en privatperson i 2012. Det er spesifisert at 

pengene skal gå til glaukomforskning.  

- Det skal opprettes en stiftelse. Målet er å dele ut penger i løpet av 2014.  

  Informasjon publiseres på nettsiden. 

NOK 2014 i Stockholm 

Vårmøte 2015 

- Vårmøtets framtid diskuteres. Vårmøtet 2013 Namsos hadde svært få  

  deltagere/frie faglige foredrag og det var misnøye fra sponsorer. Vårmøtet  

  2015 er planlagt avholdt, arrangør er ikke bestemt. Vårmøtets videre framtid  

  blir en voteringssak på Årsmøtet i 2015. 

- Innspill fra medlemmer i salen:  

• Namsos var en utfordring i forhold til transport. Det kom synspunkter på 

at to møter er for krevende for fagmiljøet og at Høstmøtet derfor bør 

utvides. Kanskje bør det rotere mellom universitetssykehusene? 

• Andre tok til ordet for å forsøke på ny og etterlyste større innsats fra 

arrangementskomiteen.  

Valg av møteleder 

Erik Holmberg godkjennes ved akklamasjon.  

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjennes. 

Anders Sandbu Strand velges som referent 

Bente Haughom og Birger Olsen velges til å underskrive protokollen 

Styrets årsberetning, samt rapporter fra foreningens utvalg og komiteer. 

Godkjennes uten innvendinger.  

Revidert regnskap for 2012, foreløpig regnskap for 2013 og budsjett for 

2014. 

Revisor er tilstede i salen og svarer på spørsmål. 

Innspill fra salen: 

• Benevnelsen "faglig arbeid" anbefales endret for å bedre belyse innholdet 

i posten.  

• Flere medlemmer etterlyser en plan for den økende 

formuen/egenkapitalen i NOF. Styret bekrefter at det foregår et 

oppryddingsarbeid i forhold til oversikt over egenkapital i fond.  

• Overgang til onlineversjon av Acta? Styret ønsker foreløpig ikke dette. 

Økonomien er solid, men dette er en fortløpende vurdering. Pris 

onlineversjon: ca. 80000/år.  

Kontingent 300 kr/pr. assosiert medlem vedtas.  

Revidert regnskap 2012, foreløpig regnskap 2013 og budsjett 2014 godkjennes. 

Revidering av Kvalitetshåndboka: Voteringssak. 

Landsfunksjoner, pasientflyt og samarbeid. Kapittel 1  

Pterygium, del av kapittel 9 

Barn med lese- og skrivevansker. Kapittel 19.  



• Innspill fra salen om tilføyelse vedrørende synspedagoger. Forfatter skal 

gjøre disse tilføyelser.  

• Innspill fra salen om ønske om endret format på kvalitetshåndboken. 

Styret skal vurdere dette.  

- Det informeres om at oppdatert Kvalitetshåndboken er publisert på nettsiden    

   og at NOF styre arbeider med en oppdatert layout på denne siden.  

- Alle kapitler godkjennes uten ytterligere innvendinger.  

Valg av styre: Nestleder, sekretær, varamedlemmer og styremedlem. 

Valgkomiteen ønsker kontakt om aktuelle kandidater til ulike verv.  

Valgkomiteens innstilling:  

1. Nestleder: Vibeke Dons Wankel, avtalespesialist, Moss. 

2. Sekretær: Pål Pedersen, LiS, Haukeland, opprykk fra varamedlem. 

3. Styremedlem: Anders Sandbu Strand, overlege Sykehuset Innlandet, Elverum. 

4. Varamedlem: Erlend Ulltang, overlege, Haukeland US. 

5. Varamedlem: Lars-Ingvald Johnsen , avtalespesialist, Trondheim. 

Kandidatene godkjennes ved akklamasjon 

Valg av desisor, revisor og medlem av valgkomiteen 

Turid Skei Tønset innstilles av styret for to nye år. Som desisor innstilles Tor 

Grøndahl, avtalespesialist, Sandvika. 

Kandidatene godkjennes ved akklamasjon.  

Valg av revisor Kjelstrup & Wiggen AS Paul Thomassen (inkl. honorar) for et 

nytt år.  

 

 
Godkjenning av møteprotokollen 
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Styret i Norsk øyelegeforening 
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