
 

 

Årsmelding for Norsk forening for epidemiologi 

(NOFE) arbeidsåret 2018-2019 

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

Årsmøtet i 2019 avholdes i Oslo, 13. november 2019 kl.16:30. 

 

Styrets sammensetning i 2019 

Styret ble konstituert som følger: 

Leder:  Linda Ernstsen, NTNU 

Kasserer: Morten Valberg, OUS 

Sekretær: Marie Wasmuth Lundblad, UiT 

Web-ansvarlig: Gerhard Sulo, FHI 

Styremedlem/leder organisasjonskomité fra juni 2019, konferanse Oslo: Christine L. Parr, FHI 

Varamedlem/leder organisasjonskomité til juni 2019 (permisjon): Karin Magnusson, Diakonhjemmet 
sykehus 

Varamedlem:   Melanie Rae Simpson, NTNU 

 

Styremedlemmer som går av etter 2019: 

Morten Valberg, Gerhard Sulo, Karin Magnusson 

Verv  

Revisor:  Marjolein Memelink Iversen, Høgskolen på Vestlandet, Bergen 

                             Haakon Meyer, FHI og UIO 

Valgkomité:  Lars Christian Stene, FHI, Oslo  

                             Jannike Øyen, Havforskningsinstituttet, Bergen 

                             Tom Ivar Lund Nilsen, NTNU, Trondheim 

Redaktør:  Trond Peder Flaten, NTNU, Trondheim 



Styrets arbeid 

Det ble avholdt 1 styremøte i etterkant av NOFE konferansen i 2018, og det har vært avholdt 9 
styremøter før årets NOFE konferanse. Det er planlagt 1 styremøte i desember 2019.  De viktigste 
sakene har vært: 

Arbeid med engelsk innhold på websiden vår samt planlegging og organisering av årets NOFE-

konferanse i Oslo 13.-14. november. Den lokale organisasjonskomitéen startet arbeidet før jul i 2018. 

Det ble besluttet å benytte seg av konferansearrangør Egencia som ofte benyttes ved UiO. Det er 

som tidligere år utarbeidet abstrakt-hefte i tilknytning til årets NOFE konferanse. Redaktør Trond 

Peder Flaten har stått bak utgivelsen som blir publisert på nett i forkant av konferansen (Den 26. 

norske epidemiologikonferansen, volum 28, supplement 2, 2019).  

 

Styret har også hatt møte med ledelsen i EPINOR med tanke på samarbeid om å arrangere en «young 

investigator day» i tilknytning til den årlige NOFE konferansen. Ettersom det er den lokale 

arrangementskomiteen som tar hovedansvar for planlegging og gjennomføring av de årlige NOFE 

konferansene er det en fordel at medlemmer fra EPINOR-nettverket deltar i den lokale 

arrangementskomiteen. Det har så langt ikke lykkes NOFE å rekruttere EPINOR medlemmer til å delta 

i den lokale arrangementskomiteen i planleggingen for NOFE konferansen i Bergen 2020.  Vi går nå 

inn i det siste året med offentlig finansiering av EPINOR (2020 siste år), og det arbeides på 

institusjonsnivå med videreføring av nettverket ved hjelp av administrative ressurser. NOFE ønsker 

lokale EPINOR medlemmer velkommen til å bidra i planleggingen av en «young investigator day» i 

tilknytning til de årlige NOFE konferansene.   

 
Økonomi   

NOFE har i regnskapsåret 2018 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 2018 arrangert i Trondheim, og gikk med 26 249 kr i overskudd. 
 
Totalt hadde NOFE i 2018 et overskudd på 59 476 kr, og likviditeten i foreningen er gjennomgående 
god.  
  
For 2019 har NOFE besluttet å sponse European Causal Inference Meeting (EuroCIM 2020) med 

20 000 kr. EuroCIM går av stabelen 21-24 april 2020 i Oslo. 

Norsk Epidemiologi 

Tidsskriftet utkom i 2018 kun med konferanse-abstraktnummeret, som vanlig som supplement. 

Dobbeltnummeret som var planlagt i 2018 med tema “Ungdom, helse og velferd” utkom i mai 2019. 

Det ble bestemt at 2018 ikke skulle ha eget volumnummer, slik at numrene utgitt i 2017 har 

volumnummer 27, og numrene utgitt i 2018 og 2019 (konferansesupplementene i 2018 og 2019 og 

det ene dobbeltnummeret i 2019) har volumnummer 28. Vi har derfor sluttet å bruke "årgang" på 

norsk og gått over til "volum". 

NOFE har besluttet å avslutte abonnementsordningen for papirutgaven av Norsk Epidemiologi for 

abonnerende bibliotek o.l. Antall abonnerende bibliotek har gått ned år for år, og var i 2018 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 informasjon 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. Fra i år har vi egen velkomstside på engelsk der vi gir informasjon om 

NOFE (målsetting, ledelse, medlemskap, årets konferanse og tidsskriftet Norsk epidemiologi). 

 

NOFE-konferansen 2019 

Årets NOFE-konferanse arrangeres i Oslo 13.-14. november. Den skal foregå på Nationaltheatret 

konferansesenter. 

Tema for konferansen: «Life course epidemiology – from cradle to grave» og har fokus på 

reproduktiv epidemiologi og metodiske tilnærminger for å styrke slutninger om 

årsakssammenhenger i livsløpsepidemiologi. Cohort Norway (CONOR) har tatt initiativ til en egen 

parallellsesjon med presentasjon av ulike norske befolkningsstudier. Det kom inn 11 abstrakt til 

denne parallellsesjonen. Det kom for øvrig inn 82 abstrakt (muntlig presentasjon eller poster). 

EPINOR får en egen muntlig presentasjon i forkant av Årsmøtet onsdag 13.november. 

Organisasjonskomitéen består av lederne Christine L Parr (FHI)/Karin Magnusson (Diakonhjemmet 

sykehus), Maria C Magnus (FHI), Natalie C Støer (Kreftregisteret), og Morten Valberg (Oslo 

Universistetssykehus). 

 

Nordisk epidemiologi-konferanse 

Det arrangeres en nordisk konferanse i epidemiologi annethvert år. NordicEpi 2019 ble arrangert av 

den finske epidemiologiforeningen, og den foregikk ved Universitetet i Tampere 17.-20. september 

2019. Styreleder Linda Ernstsen var sammen med styrelederne for de andre nordiske 

epidemiologiforening med i den vitenskapelige komiteen (vurderte innsendte abstrakt og var chair 

for tre parallellsesjoner). Det var forholdsvis få norske deltakere, og for liten PR rundt konferansen 

kan være en årsak til det. Neste nordiske konferanse i epidemiologi arrangeres på Island i august 

2021, NordicEpi2021.  

Årets artikkel 2019  

Vurderingskomiteen for Årets artikkel 2019 bestod av Eiliv Lund (UiT), Jon Michael Gran (UiO) og 

Grethe Seppola Tell (UiB). Vurderingsarbeidet ble koordinert av Marie W. Lundblad (sekretær i 

NOFE). Det kom inn nominasjon på sju kvalifiserte publikasjoner. Styret melder inn sak til Årsmøtet 

hvorvidt det er behov for å endre definisjonen for publiseringstidspunktet for nominering til Årets 

artikkel.  

 

Årets æresmedlem 2019  

Det kom inn forslag på en verdig kandidat til å bli utnevnt til årets æresmedlem 2019. 

http://www.nofe.no/
http://www.nofe.no/
mailto:post@nofe.no
mailto:post@nofe.no


NOFEs medlemmer 

General Data Protection Regulation (GDPR) krever regelmessig oppdatering av 

medlemsopplysninger, det vil si at styret i fjor besluttet at NOFE medlemmer som ikke har betalt 

årsavgift de to siste årene slettes fra medlemsregisteret jfr. bestemmelsene vedtatt i statuttene. 

Antall medlemmer i NOFE var på 343 medio oktober i fjor. Kasserer Morten Valberg har gjennomgått 

medlemslistene det siste året, og antall medlemmer mot slutten av oktober i 2019 er 318. Imidlertid 

er antallet betalende medlemmer høyere enn i hele 2018 (255 per oktober 2019 mot 220 i 2018). 

NOFE har 15 æresmedlemmer. Det ventes at antallet medlemmer vil nærme seg det kombinerte 

antallet av betalende medlemmer og æresmedlemmer i 2020, siden praktiseringen av utmelding av 

ikke-betalende medlemmer da vil ha hatt en større innvirkning på medlemstallet. For å få en bedre 

oversikt over inn – og utmeldinger besluttet styret at utsending av medlemskontingenten sendes ut i 

vårhalvåret mot tidligere høst og like før konferansen. 

 

Neste NOFE-møte og konferanse 

Neste årsmøte vil bli avholdt på NOFE-konferansen i Bergen i 2020.   

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

 

For styret i NOFE, 

 

Linda Ernstsen (leder) 

Trondheim, 5.november 2019 

http://www.nofe.no/
http://www.nofe.no/



