Årsmelding for Norsk forening for epidemiologi
(NOFE) arbeidsåret 2019-2020
Årsmøtet i 2019 ble avholdt i Oslo, 13. november 2019 kl.16:30.
Årsmøtet i 2020 avholdes via webinar (Zoom), 5. november 2020 kl.14:15.

Styrets sammensetning i 2020
Styret ble konstituert som følger:
Leder:

Linda Ernstsen, NTNU

Kasserer:

Christian Page, UiO/FHI

Sekretær:

Marie Wasmuth Lundblad, UiT

Web-ansvarlig (varamedlem): Ilona Urbarova, UiT
Styremedlem: Christine L. Parr, VKM/FHI
Styremedlem: Hilde Kristin Refvik, HVL (overtok vervet etter Sara Ghaderi i februar 2020)
Varamedlem: Melanie Rae Simpson, NTNU

Styrets sammensetning i 2021:
På grunn av den spesielle situasjonen under covid-19 pandemien har de tre medlemmene som har
fullført to år i sine styreverv ved utgangen av 2020 (Marie Wasmuth Lundblad, Christine L. Parr og
Melanie Rae Simpson) sagt ja til å forlenge sine verv med en ny toårsperiode. Det vil si at det i år ikke
velges inn nye styremedlemmer for perioden 2021-2022.
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Styrets arbeid
Det ble avholdt 1 styremøter i etterkant av NOFE konferansen i 2019, og det har vært avholdt 8
styremøter før årets NOFE webinar 5. november 2020. Det er planlagt 1 styremøte i desember 2020.
Januar gikk med til rekruttering av nytt styremedlem fra Bergen (da innvalgt styremedlem ønsket å
fratre) og oppstart med planlegging av årets NOFE- konferanse i Bergen første uka i november. Hilde
Kristin Refvik Riise fra Høgskulen på Vestlandet kom inn som nytt medlem i februar og det ble
etablert lokal organisasjonskomite i Bergen. Nedstengningen av Norge 12.mars på grunn av
koronapandemien bidro samtidig til merarbeid for de fleste pluss at det rådet forholdsvis stor
usikkerhet om smittesituasjonen ville tillate arrangering av en tradisjonell konferanse med fysisk
tilstedeværelse til høsten. Styret stilte seg derfor bak vurderingen i den lokale komiteen om å utsette
den 27. norske epidemiologikonferansen i Bergen til høsten 2021. Den lokale komiteen i Bergen er
nå i gang med planlegging av neste års konferanse, inkludert samarbeid med EPINOR om en «young
investigator day» i forkant av konferansen.
Styret ønsket likevel at det ble lagt opp til en digital samling for NOFE-medlemmene uka konferansen
skulle vært avholdt i Bergen. Det ble derfor besluttet at nominasjonen av Årets artikkel skulle gå som
normalt i tillegg til at vi fikk inn ett faglig innlegg relatert til covid-19. Camilla Stoltenberg, direktør
ved Folkehelseinstituttet, sa ja til forespørselen om å holde innlegg om Nasjonalt kunnskapsprogram
for covid-19. Webinar og årsmøtet gjennomføres 5.november kl. 1230-1515.
Styret har i tillegg arbeidet med kommende temanummer i Norsk Epidemiologi samt håndtering av
medlemsregisteret.
Økonomi
NOFE har i regnskapsåret 2019 brukt regnskapsprogrammet Visma eAccounting. Visma eAccounting
er nettbasert og forenkler samhandling med bank, samt muliggjør enklere samarbeid med en evt.
regnskapsfører.
NOFE-konferansen ble i 2019 arrangert i Oslo, og gikk med 32 509 kr i overskudd. Totalt hadde NOFE
i 2019 et overskudd på 84887 kr, og likviditeten i foreningen er gjennomgående god.
For 2019 hadde NOFE v/årsmøte besluttet å sponse European Causal Inference Meeting (EuroCIM
2020) med 20 000 kr. EuroCIM skulle gå av stabelen 21-24 april 2020 i Oslo, men ble avlyst som følge
av korona pandemien og ingen støtte ble utbetalt. Styre har vedtatt å sponse EuroCIM ved neste
møte med samme sum.
Kontingent vil ikke bli innkrevd i år på grunn av at det ikke blir arrangert NOFE konferanse i 2020.
Norsk Epidemiologi
I mai 2019 ble det utgitt et dobbeltnummer med tema “Ungdom, helse og velferd”, og i november
ble konferanse-abstraktnummeret utgitt som supplement i tilknytning til konferansen i Oslo 13.-14.
november. Det vil ikke bli utgitt noen nummer i 2020, i 2021 vil det komme et dobbeltnummer med

tema farmakoepidemiologi, gjesteredaktører er Randi Selmer (FHI), Marit Waaseth (UiT), Ingeborg
Buajordet (Legemiddelverket) og Helle Wallach Kildemoes (UiO).
NOFE har besluttet å avslutte abonnementsordningen for papirutgaven av Norsk Epidemiologi for
abonnerende bibliotek o.a. Antall abonnerende bibliotek har gått ned år for år, og var i 2019 under 5.
Trond Peder Flaten har fortsatt som redaktør (har hatt vervet fra 1995), forslag til etterfølger er
velkomne, det er også forslag til tema for fremtidige temanummer.
Tidsskriftets nettsider driftes av biblioteket ved NTNU. Nettsidene er godt besøkt, antall
fulltekstoppslag har de siste 5 årene ligget i overkant av 100.000 pr. år.
Web-siden
«Websiden (www.nofe.no) redigeres i Wordpress. På sidene legger vi ut info om aktuelle
konferanser, i tillegg til det faste innholdet (styresammensetning, lenke til tidsskriftet Norsk
epidemiologi, årets NOFE konferanse, årets artikkel, kontaktinfo og informasjon om hvordan bli NOFE
medlem). Våre medlemmer oppfordres til å tipse styret på post@nofe.no om ulike kurs og
konferanser som er relevante.
NOFE-konferansen 2020
NOFE konferansen 2020 er utsatt til høsten 2021 og erstattet med NOFE webinar 5.november
(kl.1230-1400) med påfølgende årsmøte (kl.1415-1515). Program med innkalling til Årsmøtet ble
sendt til NOFE medlemmene via e-post 16.oktober 2020.

Nordisk epidemiologi-konferanse
Det arrangeres en nordisk konferanse i epidemiologi annethvert år. NordicEpi 2021 arrangeres på
Island medio august 2021.
Årets artikkel 2020
Vurderingskomiteen for Årets artikkel 2020 bestod av Maja Lisa Løchen (UiT), Bjørn Heine Strand
(FHI), Anne Kjersti Daltveit (UiB) om Tom Ivar Lund Nilsen (NTNU). Vurderingsarbeidet ble koordinert
av Marie W. Lundblad (sekretær i NOFE). Det kom inn nominasjon på fem kvalifiserte publikasjoner.
Årets æresmedlem 2020
Grunnet utfordringene rundt covid-19 ble det ikke kåret et æresmedlem i år.
NOFEs medlemmer
I løpet av 2019 ble det meldt inn 51 mye betalende medlemmer i NOFE.
Totalt er det 307 medlemmer registret i NOFEs medlemsregister hvorav 16 er ikke-betalende (æresmedlemmer). Siden ingen årskontingent blir innkrevd for 2020, vil de medlemmene som ikke betalte
årskontingent for 2019 (17 stk) ikke miste sitt medlemskap.

Neste NOFE-møte og konferanse
Neste årsmøte vil bli avholdt på NOFE-konferansen i Bergen i 2021.
Mer opplysninger vil bli lagt ut på vår web-side www.nofe.no

For styret i NOFE,
Linda Ernstsen (leder)
Trondheim, 23.oktober 2020

