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NOK 2008
XXXVIII Nordic Congress of Ophthalmology
Den 38. Nordiske Oftalmologiske Kongress arrangeres i Tromsø
fra lørdag 14. juni til tirsdag 17. juni 2008.
1650 km nord for Oslo, omkring 70
grader nord, finner du Tromsø også
kalt Nordens Paris! Tromsø har fra
gammelt av vært porten til Ishavet.
Tromsø har hatt bystatus siden 1794
og har i dag 63.000 innbyggere.
I dag er forskning og utdanning
blant byens hovednæringer. Her
ligger Norsk Polarinstitutt som overvåker og kartlegger forholdene i polarområdene. I 1969 ble Universitet
i Tromsø grunnlagt. Det er verdens
nordligste universitet. Til sammen er
det 10.000 studenter i byen.
Den Nordiske Oftalmologiske
Kongress 2008 vil ha fokus på både
klinisk- og eksperimentell oftalmologi.
Det vitenskapelige programmet vil
bestå av:
A. Parallelle sesjoner:
1. Utdanningskurs
2. Spesial symposier
3. Frie foredrag
B. Plenar møter:
1. Arktisk oftalmologi symposium
2. Acta honorary lecture
3. Keynote lectures
C. Posters
Sosialt program:
Allerede fredag 13. juni arrangeres
det ”get-together-party” i Polaria
Opplevelsessenter (www.polaria.no).
Lørdag blir det utflukt til Sommerøya
(www.sommaroy.no). Søndag kan
vi trolig friste med konsert i Ishavskatedralen (www.ishavskatedralen.
no). Banketten er mandag 16. juni.

Av øvrige mulige sosiale arrangementer og utflukter kan
vi nevne: Tur med Hurtigruten (www.hurtigruten.com),
fisketur, hvalsafari (www.arcticseacruises.no) og tur med
Fjellheisen (www.fjellheisen.
no).
Registrering online, www.
NOK2008.no, vil være mulig fra
1. september 2007. Siste frist
for tidlig registrering er 1.
mars 2008.
Vi håper alle nordiske
oftalmologer inspireres
til å delta på NOK 2008 i
Tromsø. Vi kan love dere
et topp møte med høyt faglig og sosialt innhold!
Det går direktefly til
Tromsø med SAS Braathens og Norwegian fra
Oslo Lufthavn (Gardermoen). En kan også velge
å reise med Hurtigruten
på deler av turen.
Velkommen til
Tromsø NOK 2008 “In
the light of the midnight
sun”!
Besøk oss på www.
NOK2008.no
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