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KorrigertReferat Styremøte NOF torsdag 02.02.17 

 

Sted: Scandic Oslo Airport 

Tid:  kl 10.00-16 

Tilstede: Stein Sundstrøm/ St. Olav, Andreas Stensvold/SSØ-HF,  

Arne Stenrud Berg/Vestre Viken HF, Anne Turid Bjørnevik/HUS 

 

 

01/17 Referat Styremøte 18.11.16 til godkjenning. Ref: godkjent 

02/17 Høringssaker fra Legeforeningen.  

 Høringssak 48/16: (24.11.16) Høring – NOU 2016: 13, Samvittighetsfrihet i 

arbeidslivet. Frist 20.01.17. NOF vurdering: frist utgått, men SS sett på det 

primært. Ikke relevant å besvare . Ref: o.k. 

 Høringssak 49/16: (01.12.16) Høring – Innspill til ekspertgruppe for enklere 

tilgang og bedre utnyttelse av helsedata («Helseutvalget»). Frist 15.12.16. NOF 

vurdering: frist utgått, fornuftig tema, men uaktuelt for NOF å svare. Ref: o.k 

 Høringssak 50/16: (07.12.16) Høring – Landsstyremøte 2017: Planlegging av 

helsepolitisk debatt, aktuelle saker mm. Frist 30.01.17. NOF vurdering: vi spilte 

inn finansiering av dyre kreftmedisiner for 2016, ble ikke vurdert som aktuelt. 

Har sendt inn det samme forslaget med noen korrigeringer. Er like aktuelt i 

2017. Ref: o.k. 

 Høringssak 51/16: (12.12.16). Høring – Nasjonalt handlingsprogram med 

retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analcancer. Frist 

27.01.17. NOF vurdering: dessverre glapp dette, bedt om forlenget frist, men 

det fikk vi ikke. (Styret for norsk allmennmedisin er eneste høringssvar så langt). 

Ref: o.k. Korreksjon: Vi fikk likevel utvidet frist, og sendte svar. 

 Høringssak 52/16: (14.12.16). Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring 

av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes fremover? 

(Kvinnsland utvalget). Frist 06.02.17. NOF vurdering: se tidligere innspill fra 

Legeforeningen 15.03.16, som var basert på 20 høringsnotater internt i 

Legeforeningen. NOF hadde ikke innspill den gang. Jeg er av samme mening 

denne gang. Ref: o.k. 

 Høringssak 53/16: (23.12.16). Høring – Læringsmål for de medisinske 

spesialiteter del 2 og 3. Frist 01.03.17. Drøftes sammen med 

Spesialitetskomiteen.  Ref: se sak 9/17 

 Høringssak 1/17: (23.01.17). Høring – Nasjonal e-helsestrategi og 

handlingsplan versjon 0.7. Frist 30.01.17. NOF vurdering: ikke aktuelt med 

innspill. Ref: o.k. 

 Høringssak 2/17: (31.01.17). Høring – forslag til forskrift om felles rammeplan 

for de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene. Frist 20.03.17. NOF 

vurdering: vi besvarte tilsvarende forespørsel for medisin i 2016. Uaktuelt å 

svare på dette. Ref: o.k. 
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03/17 Norsk Stråleterapi møte arrangeres oktober 2017, info 

Tema år 2017: Rebestråling, Stereotaksi 

Onkologer: 

 Arrangements komite: Åse Bratland, OUS (3 stk) 

 Program komite: Mirjam Alsaker, St Olav, Einar Dale, OUS-DNR, Lotte Rogg, 

OUS-Ullevål 

Ref: info fra Sundstrøm om status så langt. 

04/17 Anmodning om medlemskap i NOF fra ikke-leger, til diskusjon. 

Se vedlagte mail utveksling og med Dnlf, samt våre «Vedtekter 2006». Til diskusjon. 

Må våre «vedtekter» presiseres? Ref: Vedtektene er klare, og presisering trengs ikke. 

Andre enn leger kan søke om medlemskap. Det blir opp til NOF styret å bestemme om 

søknaden blir innvilget. 

05/17 Arne Berg, innlegg DM 

Konferer sak 73/16. Skal behandles på nytt i SHDir/Beslutningsforum. Avventer, men 

til diskusjon dersom SHDir-Beslutningsforum ikke endrer tolkning. Ref: Info. Avventer 

inntil videre. 

06/17 TravelPro (Roar Holmgren) 

NOF har link til dette firmaet på vår web side. Evaluering av funksjonen. Til diskusjon. 

Kobler oss på tlf med Holmgren (48016767). Ref: Til drøfting. Tlf.samtale med 

Holmgren. Konkluderer på neste tlf.møte 

07/17 Regnskap 

Konferer gjennomgang på Årsmøtet. Behov for repetisjon.  

Forpliktelser for OnkoLiS 2018. Konferer gjennomgang med Stephanie og René 

senere. 

Ref: Repetisjon/gjennomgang av diverse angående  regnskap. Se også sak 10 /17 

08/17 NOF valg november 2017 

Hvem sitter videre, hvem går ut? Valgkomiteen (Hege Sagstuen Haugnes, Christine 

Undseth, Eva Hofsli) bør primes tidlig.  Ref: Andreas og Anne Turid går ut av styret i 

nov. 17. Stein og Arne stiller seg til disposisjon for gjenvalg. Thomas ? Valgkomiteen 

skal orienteres av Stein S. 

09/17 Møte med Spesialitetskomiteen kl 13-15 

 Oppsummering av arbeidet med Læringsmål for Onkologi innsendt, orientering 

om prosessen 

 Forskrift for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning, 

(Spesialistforskriften) fra SHdir datert 08.12.16. I alle vesentlige momenter har 

Legeforeningens og tilhørende fagmedisinske foreningers innspill blitt 

implementert av SHdir. Forskriften trer i kraft 01.03.17 for Del I av 

utdanningsløpet. 

 Høring – Læringsmål for de medisinske spesialitetene Del II og III. (23.12.16). 

Frist 01.03.17. Drøftes sammen med Spesialitetskomiteen. Ref: Drøftet. Tema 

som ble tatt opp: Overgangsordninger. Kursene: Kursoversikten som ligger ute 

og angivelig skal gjelde fra 2018 gjelder ikke og må fjernes. Spes.komiteen vil 

innkalle kursledere til felles møte for drøfting av endret opplegg osv . Behov for 

at spes.komiteen blir involvert i vurderingen av kandidater fra land utenfor 

Skandinavia som søker om overføring av spesialiteten. 

Invitasjon til høringskonferanse for forslag – læringsmål for de medisinske 

spesialiteter, Oslo 15.02., Radisson Blue Plaza kl 10-15. Noen som kan delta? 

Ref: Arne Berg stiller her for NOF.  I tillegg 1 representant for Spes. komiteen. 
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Disse sender felles svar på høringen. 

 Nåværende komite med funksjonstid fram til 31.12.17. (Ingvild Mjaaland, 

SUS, leder. Jarle Karlsen, St Olav, hovedmedlem. Olav Yri, AHUS, 

hovedmedlem. Stephanie Geisler, Bærum Sykehus, hovedmedlem, ny. Thomas 

Kilvær, UNN, hovedmedlem LiS. Andreas Stensvold, SSØ, vara. Nina 

Kongshaug, St Olav, vara, ny. Olav Toai Duc Nguyen, Haukeland, LiS, vara). I 

løpet av høst -17 må forslag til ny komite fremlegges til Dnlf, 4 års 

funksjonstid, forslag fra NOF (YLF foreslår sine), vedtas av Legeforeningen. 

10/17 OnkoNytt, OnkoLiS, redaksjonsmedlemmer 

 To nummer i 2016, høy kvalitet. 4 redaksjonsmedlemmer. Hvor lenge sitter 

redaksjonen? Ref: Redaksjonen angir heldigvis ikke planer om å slutte. 

 Stipend fra NOF bortfaller, vil det tilsi færre innlegg fra medlemmer til 

OnkoNytt? Hvis ja, hvordan stimulere til å få innlegg? Ref: Frykter at det vil bli 

vanskeligere å få folk til å skrive innlegg. Alle må prøve å huske å minne de 

som reiser på kongresser om å skrive innlegg likevel. Ordningen med gavekort 

for bidrag består. 

 Økonomi og regnskap OnkoNytt 1 og 2. Økt annonsepriser. Behov for 2 konti? 

Revisjon, samarbeid DRD/Cox Oslo AS. Ref: Samtale/ info. Det er viktig at vi 

får en oversikt over inntekter/ overskudd fra Onkonytt + utgifter til OnkoLIS før 

neste årsmøte. Vi ønsker å prioritere OnkoLIS, dernest å vurdere å gi ut stipend 

igjen.  

11/17 Evt 

 

 

 
Bergen 06.02.17 

Anne Turid Bjørnevik 

referent 
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