
 

 

Årsmelding for Norsk forening for epidemiologi 

(NOFE) arbeidsåret 2021-2022 
 

Årsmøtet i 2021 ble avholdt i Bergen, 3. november 2021 kl.17:15-18:15. 

Årsmøtet i 2022 avholdes i Tromsø, 26. oktober 2022 kl.16:45-17:45. 

 

Styrets sammensetning i 2022 

Styret ble konstituert som følger: 

Leder:  Marie W. Lundblad, UiT 

Kasserer: Christian Page, UiO/FHI 

Sekretær: Christine L. Parr, VKM/FHI 

Web-ansvarlig (varamedlem): Ilona Urbarova, UiT 

Styremedlem:   Kristin Hestmann Vinjerui, NTNU 

Styremedlem:   Ragnhild Bjarkøy Strandberg, HVL 

Varamedlem:    Melanie Rae Simpson, NTNU 

Medlemmer som går ut av styret i 2022 

Ved årsskiftet går følgende styremedlemmer av: Melanie Rae Simpson og Christine L. Parr.   

 

Andre verv  

Revisor:  Haakon E Meyer, FHI og UIO, Oslo 

  Morten Valberg, UiO 

Haakon E. Meyer trer ut av sitt verv som revisor ved årsskiftet.  

 

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 ett styremøte i etterkant av NOFE-konferansen høsten 2021, og i 2022 er det avholdt 

ti styremøter før årets NOFE-konferanse i Tromsø 26.-27. oktober 2022. Det er planlagt ett styremøte 

i november 2022.   

Styreåret har i hovedsak gått med til planleggingen av den 28. NOFE konferansen i Tromsø. Tema for 

årets konferanse er «Translating epidemiological research into public health». Lokal komité startet 

planleggingen høsten 2021. Det ble signert kontrakt på vegne av NOFE med Vican for organisering og 

gjennomføringen av årets NOFE -konferanse. For årets konferanse ble 80 abstrakt fordelt til muntlig 

presentasjon i parallellsesjoner og postere. Redaktør Trond Peder Flaten har stått bak utgivelsen av 

abstraktheftet som ble publisert på nett i forkant av konferansen (Norsk Epidemiologi, Volum 30, 

supplement 1, oktober 2022). I samsvar med at EPINOR var ferdig i 2021 har NOFE tatt over 

organisering av en «Young investigator day» i forkant av årets konferanse (jfr. Årsmelding 2020). 

Tema for denne dagen er «Longitudinal analyses in epidemiology» og ledes av Professor Magne 

Thoresen ved UiO. «Young investigator day» åpnet for påmelding for alle. Til tross for at PhD-

studenter og postdoktorer i utgangspunktet ble prioritert, bestemte lokalkomiteen seg, i samråd med 

foreleser, om å akseptere alle påmeldte til «Young investigator day». Styret har i tillegg arbeidet med 

to kommende temanummer i Norsk Epidemiologi, det første kommer ut i år og det andre med 

utgivelse i neste år, samt oppfølging av medlemsregisteret. Det ble også sendt ut en invitasjon til 

medlemmer lokalisert i Østlands-området for å søke NOFE-midler for å organisere et webinar (jfr. 

Årsmelding 2021). Ingen søknader har kommet inn. Styret har på vegne av NOFE også åpnet en 

twitter-konto der vi ønsker å dele informasjon om foreningen, konferansen og andre saker som kan 

være av interesse for NOFEs medlemmer. NordicEpi2022 ble organisert i Island, og sekretær for 

NOFE, Christine L. Parr, har deltatt i abstraktkomiteen og på konferansen. 

 

Økonomi 

I 2021 hadde NOFE 316 medlemmer, hvorav 202 betalte medlemskontingenten for 2021. Dette 

resulterte i 80 800 NOK i inntekter fra medlemskontingent. For 2022 var inntektene fra 

medlemskontingent 73 600 NOK per september 2022.  

NOFE arrangerte en svært godt besøkt konferanse i Bergen i 2021, med 155 betalende deltagere. 

Dette var godt over det antallet som var budsjettert med, og resulterte i et overskudd (før mva.) på 

170 000 NOK. Mva. var på 46 000 NOK, og NOFE sto igjen med rundt 122 000 i overskudd.  

Utgifter i 2022 utover konferansen, er hovedsakelig driftskostnader (bank og regnskap) og 

godtgjørelse til kasserer og redaktør til tidsskriftet, pris til årets artikkel og finansiering av reise og 

opphold for en NOFE-representant til NordicEpi i august 2022.  

På NOFEs årsmøte 2019 ble det besluttet å sponse European Causal Inference Meeting i Oslo 

(EuroCIM 2020) med 20 000 NOK. Siden konferansen ble utsatt som følge av korona, har NOFE styret 

vedtatt at støtten til EuroCIM blir opprettholdt til den går av stabelen i Oslo i 2023.  

Bortfall av finansiering av forskerskolen for stipendiater i epidemiologi (EPINOR) fra 2022, vil ha 

sekundære negative innvirkninger på NOFEs økonomiske situasjon. EPINOR har vært en viktig og 

stabil bidragsyter for NOFE, der de har dekket både NOFE sin medlemskontingent og 

konferanseutgifter for sine medlemmer. Siden EPINOR ikke lenger dekker de utgiftene, vil det 



muligens hindre noen stipendiater fra å delta på NOFE konferansen. Vi ønsker å opprettholde 

EPINORs årsmøte (som tidligere år har blitt avholdt dagen før NOFE konferansen), og kommer derfor 

til å bruke NOFE-midler til å arrangere en årlig «Young Investigator Day», så lenge NOFEs økonomiske 

situasjon tilsier at det er forsvarlig.  

Den økonomiske projisering for 2023 minner mye om 2022, som var vårt første «normale år» etter 

koronapandemien. Med økende profesjonalisering av NOFE, og den økte belastningen det medfører 

for styret, foreslår styret å øke utgiftene til styrehonorarer fremover, slik at alle styremedlemmer 

mottar et årlig honorar. Det forventes heller ikke særlig vekst i medlemsmassen. Inntektene etter 

NOFE konferansen kan derfor ikke ventes å være like stor fremover som den har vært tidligere år.  

For å anvende overskuddet til NOFE på våre medlemmer, ble det på styremøte i 2021 vedtatt å 

utlyse midler til å arrangere et faglig webinar for NOFE medlemmene hver vår med mulighet for både 

fysisk og digital deltakelse. Støtten og organiseringen vil rullere mellom landsdeler. Rammene for 

denne støtten var satt til 30 000 NOK. Det er foreløpig ikke kommet inn noen forespørsler fra NOFE 

medlemmer om å arrangere et slikt webinar.  

NOFE har per september 2022, 341 medlemmer, hvorav 185 er betalende (full kontingent), 4 er 

seniormedlemmer (halv kontingent) og 17 er æresmedlemmer (ingen kontingent). Antall betalende 

medlemmer er ventet å være tilsvarende i 2023.  

Per oktober 2022, er NOFEs likviditet gjennomgående god. 

 

Norsk Epidemiologi  

I 2022 ble det gitt ut et temanummer i oktober (Volum 30 nr. 1-2, 160 sider) i anledning 

Kreftregisterets 70-års jubileum i Oslo 14. oktober, gjesteredaktører er Tom Kristian Grimsrud, Siri 

Larønningen og Ann Helen Seglem, Kreftregisteret. I 2023 er det planlagt et temanummer om 

Kvalitetsregistre i Norge. Gjesteredaktører er Eva Stensland og Beate Kristin Hauglann, SKDE, UNN.  

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

NOFE setter også stor pris på forslag til tema for fremtidige temanummer. 

Tidsskriftets nettsider driftes av biblioteket ved NTNU. Nettsidene er godt besøkt, antall 

fulltekstoppslag har i flere år ligget i overkant av 100 000 per år. 

 

Websiden 

Websiden (www.nofe.no) redigeres i Wordpress. På sidene legger vi ut aktuell info (utlysning av 

webinar-midler, årets NOFE konferanse og evt. aktuelle konferanser og kurs), i tillegg til det faste 

innholdet (styresammensetning, lenke til tidsskriftet Norsk epidemiologi, 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 medio april 2021 til medio oktober 

2022 er det registrert cirka 8 700 besøk på websiden vår.  

 

Bytte av e-post-system 

Uniweb (tidligere e-post leverandør) begynte å håndheve grenser for datatrafikk i 2022. NOFE fikk da 

problemer med å sende e-post til alle medlemmene samtidig. NOFE gikk derfor over til å bruke 

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


Mailchimp for e-post-utsendelser i mars 2022. Erfaringen så langt er at gratisversjonen oppfyller 

behovet. Mailchimp er imidlertid knyttet til e-post-domenet hos Uniweb (post@nofe.no), så avtalen 

er opprettholdt. Mailchimp gir statistikk på åpningsrate og viser at NOFEs e-poster åpnes av rundt 

40% av adressene. Dette tyder på at mange NOFE medlemmer ikke mottar e-post grunnet 

søppelfilter, eller ikke åpner e-post fra NOFE. Lav åpningsrate er et problem fordi e-post er NOFEs 

viktigste kanal for å nå medlemmer med løpende informasjon. Ulike tiltak har vært undersøkt og 

vurdert. Det er ikke et tydelig mønster for ulike institusjoner, noe som tyder på at private 

innstillinger/filter betyr mer enn institusjonenes filter. 

 

Utlysning av NOFEs midler til arrangering av webinar 

For å skape mer jevnlig aktivitet i det nasjonale nettverket har NOFE for første gang annonsert 

muligheten for å søke om økonomisk støtte (inntil 30 000 NOK) til arrangering av et faglig seminar på 

vårparten (iht. vedtak årsmøte 2021). Støtten og organiseringen skal rullere mellom landsdeler 

basert på nærhet til byene som er vertskap for NOFE konferansen. For 2023 var det miljøer knyttet til 

Oslo som fikk mulighet til å søke (frist 1. september). E-post ble sendt 8. mai 2022 til 141 medlemmer 

fra miljøer lokalisert på Østlandet, basert på registrert e-post adresse i medlemsregisteret. 

Åpningsraten var på 40.9%. Utlysningen ble også lagt ut på NOFEs nettsider 

(http://nofe.no/utlysning-av-midler/). Ingen søknader ble mottatt. 

 

NOFE på twitter 

NOFE ble lansert på Twitter 19. september 2022 med brukernavn @NorskEpi. Vi følger 

organisasjoner som medlemmer har tilknytning til og vi søker opp og følger medlemmer av NOFE 

fortløpende. Vi følger de som følger NOFE, hvis de framstår relevante (forskere, klinikere og 

organisasjoner). Vi retweeter (deler) alle innlegg som er merket @NorskEpi, #NOFE eller #NOFEyyyy 

(emneknagg for NOFE-konferansene). Per 3. oktober 2022 har NOFE 116 følgere. Vi planlegger å 

følge opp Twitter-kontoen 3 ganger per uke.  

 

Ny representant til Faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram 

Folkehelseinstituttet har etablert en faglig referansegruppe som kan bidra med relevant erfaring og 

ekspertise knyttet til smittsomme sykdommer og vaksiner.  

Den faglige referansegruppen består av representanter fra helsetjenesten, myndigheter og brukere, 

og skal gjenspeile bredden av ulike funksjoner som berøres av vaksinasjonsspørsmål i landet. Det er 

de ulike organisasjonene som foreslår representanter mens Folkehelseinstituttets direktør 

oppnevner referansegruppens medlemmer og personlige varamedlemmer.  

Inger Johanne Bakken har deltatt i referansegruppen for NOFE i snart fire år, men ønsket avløsning. 

Tricia Larose har overtatt vervet. Tricia Larose er NOFE medlem, har doktorgrad i samfunnsmedisin 

og bred erfaring innen epidemiologi.  
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NOFE-konferansen 2022 

NOFE-konferansen 2022 har fått tittelen «Translating epidemiological research into public health” og 
går av stabelen 26. og 27. oktober ved Scandic Ishavshotell i Tromsø. Årsmøtet avholdes onsdag 26. 
oktober kl.1645-1745. Program med innkalling til Årsmøtet er sendt til NOFE medlemmene via e-post 
28. september 2022.  

Nordisk epidemiologi-konferanse 

Det arrangeres en nordisk konferanse i epidemiologi, NordicEpi, annethvert år der styreleder i NOFE 

inngår i den lokale vitenskapelige komiteen. NOFE deltok på NordicEpi i Reykjavik i 2022 med én 

representant fra styret (sekretær som stedfortreder for styreleder) som også bisto den lokale 

komiteen. Konferansen i Reykjavik var ett år forsinket grunnet pandemi. Neste NordicEpi vil avholdes 

i Danmark i 2024, og alle de nordiske foreningene er forespurt om å ha et tettere samarbeid 

framover.  

Årets artikkel 2022 

Vurderingskomiteen for Årets artikkel 2022 bestod av Anne Elise Eggen (UiT), Harald Fekjær 
(OUS/OCBE ved UiO), Yi-Qian Sun (NTNU) og Geir Egil Eide (UiB). Vurderingsarbeidet ble koordinert 
av Christine L. Parr (sekretær i NOFE styret). Det kom inn nominasjon på 5 kvalifiserte publikasjoner. 

Årets æresmedlem 2022 

Det kom inn forslag på to kandidater til årets æresmedlem 2022. Begge nominasjoner var 
velbegrunnede, og styret vedtok at begge kandidater var verdige æresmedlemmer.  

NOFEs medlemmer  

NOFE fikk 42 nye medlemmer i 2021 og 27 nye medlemmer så langt i 2022 (oktober).  

Per nå er det 341 medlemmer i NOFE, hvorav 17 er ikke-betalende (Æresmedlemmer).  

Neste årsmøte og NOFE-konferanse 

Neste årsmøte vil bli avholdt på NOFE-konferansen i Trondheim i 2023.   

Mer opplysninger vil bli lagt ut på vår webside www.nofe.no 

 

 

For styret i NOFE, 

 

_______________________________________________________________________ 

Marie W. Lundblad (styreleder) 

Tromsø, 24. oktober 2022 

http://www.nofe.no/

