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Årsmøtet i 2017 ble avholdt i Tromsø, 7. november 2017.  

Årsmøtet i 2018 avholdes i Trondheim, 14. november 2018 kl. 16:30. 

 

Styrets sammensetning i 2018 

Styret ble konstituert som følger: 

Leder:  Linda Ernstsen, NTNU 

Kasserer: Morten Valberg, UiO 

Sekretær: Kristin Holvik, FHI 

Web-ansvarlig: Gerhard Sulo, UiB 

Styremedlem/leder organisasjonskomité, konferanse Trondheim: Gunnhild Åberge Vie, NTNU 

Varamedlem: Bente Morseth, UiT 
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Styremedlemmer som går av etter 2018: 

Kristin Holvik, Gunnhild Åberge Vie, Bente Morseth 

 

Verv  

Revisor:  Marta Ebbing, FHI og UiB 

Haakon Meyer, FHI og UiO 

Valgkomité:  Øyvind Næss, FHI, Oslo  

Jannike Øyen, Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning 

Lars Christian Stene, FHI, Oslo 

Redaktør:  Trond Peder Flaten, NTNU 



 

Personer som går ut av sine verv ved årsslutt: 

Revisor Marta Ebbing 

Valgkomitemedlem Øyvind Næss 

 

Styrets arbeid 

Det ble avholdt 1 styremøte i etterkant av NOFE-konferansen i 2017, og det har vært avholdt 9 
styremøter før årets NOFE konferanse. Det er planlagt 1 styremøte i desember 2018. I løpet det siste 
året har styret jobbet med følgende saker: 

- Utforming av egen logo 

- Samarbeid med EPINOR 

- Mulighet for joint membership i International Epidemiological Association (IEA) (det jobbes fortsatt 
med denne saken) 

- Planlegging av nye temanummer i Norsk Epidemiologi  

- Deltakelse i og innspill til arrangementskomitéen for NordicEpi 2019 i Finland 

- Representant i gruppe for innspill til Folkehelsemeldingen (i regi av Norsk Friluftsliv og 
Folkehelseforeningen) 

- Nytt regnskapssystem, håndtering av medlemsregister og GDPR 

- Utforming av en engelsk velkomstside på nettsiden vår 

- Planlegging og organisering av årets NOFE-konferanse i Trondheim 14.-15. november  

Den lokale arrangementskomiteen i Trondheim startet arbeidet tidlig 2018. Det ble besluttet å 
benytte seg av konferansearrangør NTNU Konferanser. Det vil som tidligere år bli utarbeidet 
abstrakt-hefte i tilknytning til årets NOFE-konferanse. 

 

Økonomi  

NOFE har i regnskapsåret 2017 brukt regnskapsprogrammet Mamut Datax. Dette programmet er 
utfaset og per 1.1.2018 erstattet av Visma eAccounting.  Visma eAccounting er nettbasert og 
forenkler samhandling med bank, samt muliggjør enklere samarbeid med en evt. regnskapsfører.  

NOFE-konferansen i 2017 gikk med overskudd på 15 454 kr. 

Totalt hadde NOFE i 2017 et overskudd på drøyt 82 000 kroner, og likvideten i foreningen er 
gjennomgående god. Foreningen har 40 000 kroner i utestående medlemsavgift for 2017. Siden et 
medlemskap i NOFE er valgfritt, vil ikke disse midlene bli inndrevet. I realiteten var dermed 
overskuddet på 42 000 kroner. Det arbeides med å rydde opp i medlemsregisteret. 

 

 



 

Norsk Epidemiologi 

Tidsskriftet utkom i 2017 med ett dobbeltnummer, tema “Medisinsk fødselsregister 50 år”, 
gjesteredaktører Lorentz M. Irgens og Truls P. Næss, Medisinsk fødselsregister, og konferanse-
abstraktnummeret som vanlig som supplement. For 2018 vil det komme ett dobbeltnummer med 
tema “Ungdom, helse og velferd”, gjesteredaktører Lars B. Kristofersen (NOVA), Ida Hydle (UiT) og 
Sidsel Sverdrup (VID vitenskapelige høgskole). Forslag til tema for fremtidige temanummer er svært 
velkomne. 

Trond Peder Flaten har fortsatt som redaktør (har hatt vervet fra 1995), forslag til etterfølger er 
velkomne. 

Tidsskriftets nettsider driftes av biblioteket ved NTNU. Nettsidene er svært godt besøkt, antall 
fulltekstoppslag har de siste 5 årene ligget i overkant av 100,000 pr. år; det er desidert flest av de 8 
online-tidsskriftene som driftes av NTNU. 

 

Webside 

Websidene (www.nofe.no) redigeres fortløpende i Wordpress. På sidene legger vi ut info om viktige 
kurs og konferanser, med hovedfokus på NOFE-konferansen, NordicEpi og EPINOR. Våre medlemmer 
oppfordres til å tipse styret på www.nofe.no om ulike kurs og konferanser som er relevante for 
medlemmene. I tillegg inneholder websidene informasjon om styresammensetning, lenke til 
tidsskriftet, NOFE-konferansen, årets artikkel, kontaktinfo og medlemsinfo. Web-siden er nå under 
revisjon, der vi målet er at vi lager en velkomstside som skal være på engelsk. Den nye logoen vil 
tilpasses websiden vår med det første. 

 

NOFE-konferansen 2018 

Årets NOFE-konferanse arrangeres i Trondheim 14.-15. november. Den skal foregå på Radisson Blu 
Royal Garden Hotell. 

Tema for konferansen er: «Causality – a never-ending story», med fokus på utviklingsepidemiologi, 
genetisk epidemiologi og nye metoder for å styrke slutninger om årsakssammenhenger i 
epidemiologiske studier. 

Arrangementskomiteen består av leder Gunnhild Åberge Vie (NTNU), Signe Opdahl (NTNU), Eivind 
Schjelderup Skarpsno (EPINOR/NTNU), Tom Ivar Lund Nilsen (EPINOR/NTNU), Johan Håkon 
Bjørngaard (NTNU), og Linda Ernstsen (NTNU). 

 

Nordisk epidemiologikonferanse 

NordicEpi arrangeres annenhvert år. NordicEpi 2019 arrangeres av den finske 
epidemiologiforeningen, og den skal foregå i Tampere 18-19 september 2019. Styreleder Linda 



Ernstsen er med i arrangementskomiteen. Se kunngjøring av konferansen i løpet av nyåret på 
www.nofe.no 

 

Årets artikkel 2018 

Vurderingskomiteen for Årets artikkel 2018 bestod av Eiliv Lund (UiT), Berit Rostad (NTNU) og Bjørn 
Heine Strand (FHI). Bedømmelsen ble koordinert av Kristin Holvik (sekretær i NOFE). Det kom inn 
nominasjoner på 7 kvalifiserte publikasjoner. 

 

Årets æresmedlem 2018 

Det kom inn forslag på en verdig kandidat til å bli utnevnt til årets æresmedlem 2018. 

 

NOFEs medlemmer 

Antall medlemmer medio oktober 2018 er på 343. Innføringen av General Data Protection Regulation 
(GDPR) krever regelmessig oppdatering av medlemsopplysninger. Det vil si at medlemmer som ikke 
har betalt kontingent de to siste årene nå blir slettet fra medlemsregisteret, i tråd med § 4 i 
statuttene. Kasserer Morten Valberg har begynt arbeidet med opprydning i medlemslisten. Vi 
forventer at medlemstallet nedjusteres noe når dette forholdsvis tidkrevende arbeidet er gjort.  

 

Neste NOFE-møte og konferanse 

Neste årsmøte vil bli avholdt på NOFE-konferansen i Oslo i 2019.   

Opplysninger vil bli lagt ut på vår web-side www.nofe.no 

 

 

 

 

For styret i NOFE, 

 

 

 

Linda Ernstsen (leder) 

Trondheim, 6 november 2018 


