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Kjære alle kolleger

VELKOMMEN TIL OSLO 22-25 AUGUST 2018!

Den 22-25 august 2018 arrangeres 
Nordisk Oftalmologisk Kongress (NOK 2018) i Oslo. 

Det er det perfekte tidspunktet å besøke Oslo, og vi har en aktiv arrangements-
komite som arbeider på spreng for å lage de beste rammer om kongressen.  
Vi kan nå endelig bekrefte at vi har fått en unik mulighet til både å ha en storslått 
mottakelse i Oslo Rådhus og en uforglemmelig kongressmiddag ved Den Norske 
Opera & Ballett. 

Temaet for kongressen er “The future burden and possibilities in 
ophthalmology", og vi er i ferd med å sette sammen et meget variert og 
spennende vitenskapelig program som vil gå parallelt i 3 plenumsaler, i tillegg til 
enkelte andre spesial-interessegrupper. Som tidligere vil det også arrangeres en 
egen Young Ophthalmology (YO) dag hvor det også være dry-lab ferdighetssenter 
tilgjengelig. En egen Allied Health dag arrangeres også; dette er en god anledning 
til å ta med flere enn kun legene ved klinikken.

I de kommende utgavene av Oftalmolog vil vi presentere ulike aspekter ved NOK 
2018. I denne utgaven ønsker vi å gi en oversikt over kongressen samt presentere 
de fire Key Note foredragsholderne. Det er to internasjonale kapasiteter innen 
barneoftalmologi og medisinsk retina, i tillegg har vi to av våre egne nordiske 
kapasiteter som vil forelese om de vanskelige prioriteringene som nå må gjøres i 
øyefaget, samt om fremtiden – er den venn eller fiende?  

I neste nummer av Oftalmolog ønsker vi å gi dere mer kunnskap om Oslo by og 
historie samt hva man kan gjøre når man ikke er på kongressen. 

Påmelding til NOK 2018 åpner rett over nyttår, så hold av datoen. Vi sees i Oslo!

MER INFORMASJON FINNER DU PÅ WWW.NOK2018.COM

Vennlig hilsen

 

Morten C. Moe Bente Haughom
President NOK 2018 Leder av Norsk Oftalmologisk Forening

 
 

   
Dr. Richard Hertle (USA)
Keynote speaker

“All you need to know about 
nystagmus” 

Dr. Hertle er avdelingsleder for pediatrisk 
oftalmologi og direktør ved Children's 
Vision Center, Akron, Ohio. Han er også 
professor i øyesykdommer ved kirurgisk 
avdeling Northeast Ohio Medical College, 
Rootstown, Ohio. Han har forsket på 
øyemotilitet i tre tiår og vært involvert 
i alle aspekter av klinisk forskning, 
noe som har resultert i over 230 
vitenskapelige publikasjoner. Han har i 
tillegg vært aktiv innen ishockey både 
som spiller og trener i mer enn 50 år.

Bente Haughom
Avtalespesialist, Leder av 
Norsk Oftalmologisk Forening

Morten C. Moe
Professor Øyeavdelingen 
Oslo Universitetssykehus/
Universitetet i Oslo 
President NOK 2018

 Dr. Daniel Martin (USA):  

 

Tittel blir annonsert senere Dr. Martin er en meget anerkjent netthinnespesialist fra USA. Han ble uteksaminert fra Johns Hopkins i 1986, og fullførte sin spesialitet i oftalmologi ved Emory University, Atlanta Georgia. Han har i tillegg spesialisert seg både innen uveitt ved NIH og netthinnekirurgi ved Duke University. I (angi år) ble han professor og direktør for netthinnevirksomheten ved Emory University. Dr. Martin er nå en ledende forsker ved Cole Eye Institute, Cleveland Ohio og har vært ansvarlig for flere milepæl-studier, f. eks. Comparison of AMD Treatments Trials  (CATT). Dr. Martin mottok i 2014 den prestisjetunge Roger H. Johnson Macular Degeneration Award for sitt bidrag innen AMD-forskningen. 
Dr. Stefan Seregard (Sverige): 

  
 
 

 

“Ophthalmology and the Future: Friend or Foe?” 
Dr. Stefan Seregard er klinikksjef og professor på S:t Eriks Ögonsjukhus og Karolinska Institutet i Stockholm. Han har tidligere vært president for European Society of Ophthalmology, European Ophthalmic Pathology Society og Sveriges ögonläkarförening. I 2014 ble han kåret som en av de 100 mest innflytelsesrike personene i verden innen øyefaget. Dr. Seregard er en meget pedagogisk og erfaren foredragsholder, og får æren av å avslutte NOK 2018 med et helt sentralt spørsmål; – er fremtiden venn eller fiende for oss oftalmologer?   

  
Foto: VisitOSLO/ Thomas Johannessen  

Formateret: Dansk (Danmark)

Formateret: Dansk (Danmark)
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Dr. Richard Hertle (USA). 

 

“All you need to know about 

nystagmus”  
 

Dr. Hertle er avdelingsleder for pediatrisk 

oftalmologi og direktør ved Children's Vision 

Center, Akron, Ohio. Han er også professor i 

øyesykdommer ved kirurgisk avdeling 

Northeast Ohio Medical College, Rootstown, 

Ohio. Han har forsket på øyemotilitet i tre tiår 

og vært involvert i alle aspekter av klinisk 

forskning, noe som har resultert i over 230 

vitenskapelige publikasjoner. Han har i tillegg 

vært aktiv innen ishockey både som spiller og 

trener i mer enn 50 år. 

 
  

 
Dr. Anja Tuulonen (Finland): 

 

 

“The glaucoma patients and 

beyond - how to prioritize 

right services to right patients 

at right time in the right 

setting” 
 

Professor Anja Tuulonen, M.D., Ph.D., har 

vært klinikksjef ved Tays Eye Centre, Tampere 

universitetssykehus siden 2009. Før dette var 

hun i 15 år sjef og professor ved 

Øyeavdelingen Oulu universitetssykehus og 

instituttleder og professor ved Institutt for 

klinisk medisin ved University of Oulu. Dr. 

Tuulonen er president av European Glaucoma 

Society, og hun er en meget anerkjent 

foredragsholder som alltid engasjerer sitt 

publikum.  

 

 

Foto: VisitOSLO/N
ancy Bundt  

 

Formateret: Dansk (Danmark)

Foto: VisitOSLO/Nancy Bundt 
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Den 22-25 august 2018 arrangeres Nordisk Oftalmologisk Kongress (NOK 2018) i Oslo. Det er 
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tillegg har vi to av våre egne nordiske kapasiteter som vil forelese om de vanskelige prioriteringene 
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Vennlig hilsen 

 

Morten C. Moe  og       Bente Haughom 

President NOK 2018       Leder av Norsk Oftalmologisk Forening 

  
Bente Haughom; 
Avtalespesialist, Leder av Norsk Oftalmologisk Forening 

Morten C. Moe 
Professor Øyeavdelingen OUS/UiO, President NOK 2018 

Feltkode ændret

Foto: Lottelise Folge
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Dr. Anja Tuulonen (Finland)
Keynote speaker

 “The glaucoma patients and 
beyond – how to prioritize right 
treatment to the right patients at 
the right time in the right setting”

Professor Anja Tuulonen, M.D., Ph.D., 
har vært klinikksjef ved Tays Eye Centre, 
Tampere universitetssykehus siden 
2009. Før dette var hun i 15 år sjef og 
professor ved Øyeavdelingen Oulu 
universitetssykehus og instituttleder og 
professor ved Institutt for klinisk medisin 
ved University of Oulu. Dr. Tuulonen 
er president av European Glaucoma 
Society, og hun er en meget anerkjent 
foredragsholder som alltid engasjerer sitt 
publikum. 

Dr. Daniel Martin (USA)
Keynote speaker

"Evolution of Intravitreal Therapy 
for Retinal Diseases: From CMV 
to CNV"
Dr. Martin er en meget anerkjent 
netthinnespesialist fra USA. Han ble 
uteksaminert fra Johns Hopkins i 1986, 
og fullførte sin spesialitet i oftalmologi ved 
Emory University, Atlanta Georgia. Han 
har i tillegg spesialisert seg både innen 
uveitt ved NIH og netthinnekirurgi ved 
Duke University. I 1993 ble han professor 
og direktør for netthinnevirksomheten 
ved Emory University, og i 2008 fikk 
han jobben som leder av Cleveland 
Clinic Cole Eye Institute. Dr. Martin 
har vært ansvarlig for flere milepæl-
studier, inkludert Comparison of AMD 
Treatments Trials (CATT). Dr. Martin 
mottok i 2014 den prestisjetunge Roger 
H. Johnson Macular Degeneration Award 
for sitt bidrag innen AMD-forskningen.

Dr. Stefan Seregard (Sverige)
Keynote speaker

 “Ophthalmology and the Future: 
Friend or Foe?” 
Dr. Stefan Seregard er klinikksjef og 
professor på S:t Eriks Ögonsjukhus 
og Karolinska Institutet i Stockholm. 
Han har tidligere vært president for 
European Society of Ophthalmology, 
European Ophthalmic Pathology Society 
og Sveriges ögonläkarförening. I 2014 
ble han kåret som en av de 100 mest 
innflytelsesrike personene i verden innen 
øyefaget. Dr. Seregard er en meget 
pedagogisk og erfaren foredragsholder, 
og får æren av å avslutte NOK 2018 med 
et helt sentralt spørsmål; – er fremtiden 
venn eller fiende for oss oftalmologer? 

 Dr. Daniel Martin (USA):  

 

Tittel blir annonsert senere Dr. Martin er en meget anerkjent netthinnespesialist fra USA. Han ble uteksaminert fra Johns Hopkins i 1986, og fullførte sin spesialitet i oftalmologi ved Emory University, Atlanta Georgia. Han har i tillegg spesialisert seg både innen uveitt ved NIH og netthinnekirurgi ved Duke University. I (angi år) ble han professor og direktør for netthinnevirksomheten ved Emory University. Dr. Martin er nå en ledende forsker ved Cole Eye Institute, Cleveland Ohio og har vært ansvarlig for flere milepæl-studier, f. eks. Comparison of AMD Treatments Trials  (CATT). Dr. Martin mottok i 2014 den prestisjetunge Roger H. Johnson Macular Degeneration Award for sitt bidrag innen AMD-forskningen. 
Dr. Stefan Seregard (Sverige): 
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Dr. Stefan Seregard er klinikksjef og professor på S:t Eriks Ögonsjukhus og Karolinska Institutet i Stockholm. Han har tidligere vært president for European Society of Ophthalmology, European Ophthalmic Pathology Society og Sveriges ögonläkarförening. I 2014 ble han kåret som en av de 100 mest innflytelsesrike personene i verden innen øyefaget. Dr. Seregard er en meget pedagogisk og erfaren foredragsholder, og får æren av å avslutte NOK 2018 med et helt sentralt spørsmål; – er fremtiden venn eller fiende for oss oftalmologer?   

  
Foto: VisitOSLO/ Thomas Johannessen  
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Formateret: Dansk (Danmark)

DAG 1 – ONSDAG 22. AUGUST
Onsdag 22. august kan 
vi endelig offisielt ønske 
velkommen til Oslo og 
åpningen av NOK 2018. Det 
vitenskapelige programmet vil 
gå parallelt i tre plenumsaler. 
Dag 1 er også Young 
Ophthalmology (YO) dag med 
et særdeles matnyttig program 
for leger i utdanning og har 
både nordiske foredragsholdere 
og internasjonal kapasiteter på 
programmet. Det vil også være 
et eget dry-lab ferdighetssenter 
tilgjengelig. Kvelden starter vi 
sammen i en storslått velkomst 
i Oslo Rådhus, før vi anbefaler 
alle en spasertur rundt i Oslo 
sentrum for å bli inspirert av 
det yrende folkelivet en varm 
augustkveld. 

 

Dr. Richard Hertle (USA). 
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nystagmus”  
 

Dr. Hertle er avdelingsleder for pediatrisk 

oftalmologi og direktør ved Children's Vision 

Center, Akron, Ohio. Han er også professor i 

øyesykdommer ved kirurgisk avdeling 

Northeast Ohio Medical College, Rootstown, 

Ohio. Han har forsket på øyemotilitet i tre tiår 

og vært involvert i alle aspekter av klinisk 

forskning, noe som har resultert i over 230 

vitenskapelige publikasjoner. Han har i tillegg 

vært aktiv innen ishockey både som spiller og 

trener i mer enn 50 år. 

 
  

 
Dr. Anja Tuulonen (Finland): 

 

 

“The glaucoma patients and 

beyond - how to prioritize 

right services to right patients 

at right time in the right 

setting” 
 

Professor Anja Tuulonen, M.D., Ph.D., har 

vært klinikksjef ved Tays Eye Centre, Tampere 

universitetssykehus siden 2009. Før dette var 

hun i 15 år sjef og professor ved 

Øyeavdelingen Oulu universitetssykehus og 

instituttleder og professor ved Institutt for 

klinisk medisin ved University of Oulu. Dr. 

Tuulonen er president av European Glaucoma 

Society, og hun er en meget anerkjent 

foredragsholder som alltid engasjerer sitt 

publikum.  

 

 

Foto: VisitOSLO/N
ancy Bundt  

 

Formateret: Dansk (Danmark)

PROGRAM
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 AUGUST 22 - WEDNESDAY 

Time PLENUM A PLENUM B PLENUM C AUDITORIUM 

8:00-8:30 Registration/Speakers Room 

8:30-10:00 
RVO, CSC and other 
non-AMD medical 
retina  

Orbital tumors and 
surgery 

Update on corneal 
transplantation and 
banking - and the future  

Ocular trauma: An 
overview (YO) 

10:00-10:30 Break/Exhibition 

10:30-11:15 KEY NOTE - DR RICHARD HERTLE 

11:15-12:00 OPENING CEREMONY 

12:00-13:30 Lunch & exhibition  12.30: Lunch Symposium YO course 

13:30-15:00 
Retinal degeneration 
and gene therapy  

Pigmented lesions of the 
conjunctiva  

Loose lenses  
Neuro-ophthalmology in 
focus (YO) 

15:00-15:30 Break/Exhibition 

15:30-17:00 
Diabetes retinopathy, 
medical and surgical 
approaches  

Lacrimal system and 
surgery (OCL) 

Stem cell therapy of 
ocular surface disease - 
update and novel 
principles  

Cataract for YOs (YO) 

17.15-17.45 Industry Session 
Evidence based 
medicine: An 
introduction (YO) 

18.30 RECEPTION CITY HALL 
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Tittel blir annonsert senere Dr. Martin er en meget anerkjent 
netthinnespesialist fra USA. Han ble 
uteksaminert fra Johns Hopkins i 1986, og 
fullførte sin spesialitet i oftalmologi ved Emory 
University, Atlanta Georgia. Han har i tillegg 
spesialisert seg både innen uveitt ved NIH og 
netthinnekirurgi ved Duke University. I (angi 
år) ble han professor og direktør for 
netthinnevirksomheten ved Emory University. 
Dr. Martin er nå en ledende forsker ved Cole 
Eye Institute, Cleveland Ohio og har vært 
ansvarlig for flere milepæl-studier, f. eks. 
Comparison of AMD Treatments Trials  
(CATT). Dr. Martin mottok i 2014 den 
prestisjetunge Roger H. Johnson Macular 
Degeneration Award for sitt bidrag innen AMD-
forskningen. 

Dr. Stefan Seregard (Sverige): 

 
 
 
 

 

“Ophthalmology and the 
Future: Friend or Foe?” 

Dr. Stefan Seregard er klinikksjef og professor 
på S:t Eriks Ögonsjukhus og Karolinska 
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ögonläkarförening. I 2014 ble han kåret som 
en av de 100 mest innflytelsesrike personene i 
verden innen øyefaget. Dr. Seregard er en 
meget pedagogisk og erfaren foredragsholder, 
og får æren av å avslutte NOK 2018 med et 
helt sentralt spørsmål; – er fremtiden venn 
eller fiende for oss oftalmologer?  
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DAG 2 – TORSDAG 23. AUGUST  
Som tidligere møter vil det 
også i år arrangeres en egen 
NOK plenary paneldebatt på 
dag 2, og torsdag åpner også 
postersesjonen, en gylden 
anledning for å presentere 
forskning, en spennende 
kasuistikk eller en ny metode 
for kollegaer med livlig 
diskusjon.  

DAG 3 – FREDAG 24. AUGUST 
På dag 3 vil det i tillegg 
til ordinært vitenskapelig 
program og Key Note lecture 
også avholdes den årlige 
Acta Honorary lecture samt 
utdeling av Acta Silver Medal. 
Det faglige programmet denne 
dagen vil avsluttes med tre 
parallelle Free Papers sesjoner, 
og kvelden rundes av med 
kongressmiddag ved Oslos 
smykke – Den Norske Opera & 
Ballett.

DAG 4 – LØRDAG 25. AUGUST 
På dag 4 er det fullt viten-
skapelig program frem 
til kongressen avsluttes 
med Key Note Lecture og 
avslutningsseremoni, og hvor 
også arrangørene av NOK 2020 
vil ønske velkommen til det 
neste nordiske møtet. 

PROGRAM
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AUGUST 23 - THURSDAY 

 

Time PLENUM A PLENUM B PLENUM C AUDITORIUM 

8:00-8:30 Breakfast symposium 

8:30-10:00 

FLACS: Femto-Laser-
Assisted-Cataract 
surgery - facts and 

fiction 

AMD update Abusive head trauma Allied Health Session 1 

10:00-10:30 Break/Exhibition/Posters 

10:30-11:15 KEY NOTE - DR ANJA TUULONEN 

11:15-12:00 NOK PLENARY 

12:00-13:30 Lunch & exhibition 12.30: Lunch Symposium 
 

13:30-15:00 

Current trends in 
elective and 

therapeutic refractive 
surgery 

Uveitis update 
What is new in 

strabismus surgery 
Allied Health Session 2 

15:00-15:30 Break/Exhibition/Posters 

15:30-17:00 
Keratoconus - optical, 
medical and surgical 

treatment 

Imaging techniques for 
intraocular tumours 

Visual problems in 
systemic diseases 

Allied Health Session 3 

17.15-17.45 Industry Session 

 
AUGUST 24 - FRIDAY 

 

Time PLENUM A PLENUM B PLENUM C AUDITORIUM 

8:00-8:30 Breakfast symposium 

8:30-10:00 
Diabetes retinopathy, 
medical and surgical 

approaches 

Update on Fuchs' 
dystrophy 

Pediatric uveitis  
 

10:00-10:30 Break/Exhibition/Posters 

10:30-11:15 KEY NOTE - DR DANIEL MARTIN 

11:15-12:00 ACTA HONORARY LECTURE + ACTA SILVER MEDAL 

12:00-13:30 Lunch & exhibition 12.30: Lunch Symposium 
 

13:30-15:00 Imaging in retina 
Dry eye disease - 
Meibomian gland 

dysfunction  

Pediatric glaucoma - 
an update 

Ophthalmology without 
borders - what can we 

do and learn? 

15:00-15:30 Break/Exhibition/Posters 

15:30-17:00 FREE PAPER 1  FREE PAPER 2 FREE PAPER 3 
 

20.00 CONGRESS DINNER 

 
AUGUST 25 - SATURDAY 

 

Time PLENUM A PLENUM B PLENUM C AUDITORIUM 

8:00-8:30 Breakfast symposium 

8:30-10:00 
MIGS in glaucoma 

treatment algorithm. 
Which, when and why 

Pediatric cataract 
What’s new in ocular 

oncology?  

10:00-10:30 Break/Exhibition/Posters 

10:30-12:00 

How common is 
glaucoma and how 

good are we at 
detecting it? 

Five neuro-
ophthalmology 

diagnoses you cannot 
miss 

Vitreoretinal surgery 
update  

12:00-12:30 Break/Exhibition/Posters 

12:30-14.00 
KEY NOTE – DR. STEFAN SEREGARD  

CLOSING CEREMONY 

Foto: VisitOSLO/Nancy Bundt 


