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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 arrangementskomite 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; 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 
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Feltkode ændret

Kjære alle kolleger, 

Nå nærmer det seg virkelig det neste nordiske øyelegemøtet og påmeldingen til NOK 2018 i Oslo 
22.-25. august pågår for fullt på www.nok2018.com.
 
Til sammen 140 foredragsholdere og moderatorer har ferdigstilt et variert og spennende program. 
Dette inkluderer foredrag som dekker alle de største fagfeltene innen øyesykdommer samt mer 
spesialiserte sesjoner, Key Note og paneldiskusjoner. Det arrangeres også en egen Young 
Ophthalmology (YO) dag og dry-lab både for katarakt, strabisme og glaukomkirurgi, samt en egen 
Allied Health dag med et skreddersydd program for sykepleiere, optikere, ortoptister og teknikere. 
Det er også konfirmert 58 postere og frie foredrag til møtet.
 
I tillegg vil det være en omfattende utstilling med det nyeste innen behandlingsmuligheter og utstyr.
August er perfekt tidspunkt for å besøke Oslo, og arrangementskomitéen har arbeidet hardt for å lage 
de beste rammer om kongressen. Vi er veldig stolte av å kunne invitere til mottakelse i Oslo Rådhus 
og en uforglemmelig kongressmiddag ved Den Norske Opera & Ballett!
 
Forrige nummer av Oftalmolog fokuserte på Oslo som fjordby. Vi vil nå gjerne minne om at 
by-attraksjonene ligger i kort avstand fra arrangementet. Youngstorget rett utenfor Oslo Kongressenter 
har endret seg fullstendig de siste årene, og blomstret opp med kafeer, utesteder 
og fortausrestauranter som står klare til å ta i mot deg i pausene mellom interessante foredrag.
 
God fornøyelse, vi sees i Oslo!
 
MER INFORMASJON FINNER DU PÅ WWW.NOK2018.COM

Morten C. Moe Bente Haughom
President NOK 2018 Leder av Norsk Oftalmologisk Forening
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And so we pursue
We recognize the need for innovation in eye health. That’s why 
we’re partnering with the global community of ophthalmology 
champions to support people living with eye conditions.
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