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Referat Telefonmøte NOF fredag 10.03.17 

 

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

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

 

12/17 Referat Styremøte 02.02.17 til godkjenning.  

Endre til at Høringssak 51/16, Nasjonalt Handlingsprogram ca ani, ble besvart. Ellers 

ok.  Ref: ok 

13/17 Høringssaker fra Legeforeningen.  

 Høringssak 3/17: (02.02.17) Høring – Rapport om «Seniorer og arbeidslivet – 

aldersgrenser og tilpasninger». Frist 17.03.17. NOF vurdering: Legeforeningen 

peker på at aldersgrensen ble hevet til 72 år per 01.07.15. Spørsmål om ev. 

ytterligere å heve denne til 75 år. En ekstra ferieuke fra fylte 60 år er i dag 

innført. Spørsmål om denne skal innføres fra fylte 65 år.  Til drøfting . Ref: 

Ønsker å beholde ekstra ferieuke fra fylte 60 år. Stein svarer. 

 Høringssak 4/17: (09.02.17) Høring – Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, 

tre medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 

01.01.18-31.12.21, innhenting av forslag fra foreningsleddene. Frist 01.03.17. 

NOF vurdering: ikke forslag fra vår side, frist utgått. Ref: ok 

 Høringssak 5/17: (09.02.17) Høring- Landsstyresak – Valg av representanter til 

SOP-styret. Frist 01.03.17. NOF vurdering: ikke aktuelt, utgått frist. Ref: ok 

 Høringssak 6/17: (24.02.17) Høring – Intern høring – Forslag om opprettelse av 

Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene. Frist 01.04.17. 

Skal diskuteres på Landsstyret i 2017. Legeforeningen ønsker at det etableres 

undergrupper for LiS’er i alle de fagmedisinske foreninger og at utnevning av 

medlem i Spesialitetskomiteene overføres til nevnte LiS gruppe. Disse forslag 

for å styrke den fagmedisinske akse i Legeforeningen.  NOF vurdering: 

fornuftige forslag, støttes. Til diskusjon. Ref: enig 

 Høringssak 7/17. (03.03.17). Høring, Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 

2017-2019. Frist 19.04.17. NOF vurdering: uaktuelt å svare for oss. Ref: enig 

14/17 Læringsmål for de medisinske spesialiteter, Del II og III 

Konferer forslag til Læringsmål som ble avsendt fra NOF og Spesialitetskomiteen 

ultimo september 2016. I ettertid er det kommet fram at HDir ikke ser for seg at krav 

om kurs skal opprettholdes, samt at HDir opprettholder føring for en Regional 

utdanningsmodell, styrt av RHF’ene/Universitetene. Konferer møtet 15.02.17 der Arne 

deltok og Jarle Karlsen fra Spesialitetskomiteen. Avsendt et internt høringssvar til 

Legeforeningen per 28.02. Påpekt behovet for å opprettholde obligatoriske kurs samt en 

nasjonal eller over-regional styring av utdannelsen som er spesielt viktig for små fag, 

der vi hører hjemme. Oppfølgingsmøte 09.03.17, Stein deltar sammen med Jarle 

Karlsen 

 Referat møte 15.02., Arne 

 Referat møte 09.03., Stein 

 

HDir ønsker seg egne høringssvar fra alle fagmedisinske foreninger og 
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spesialitetskomiteer direkte. Frist 01.04.17. Stein og Jarle forfatter et høringssvar i 

fellesskap etter møte 09.03.  Ref: Til orientering/ drøfting 

15/17 Seminar om Spesialistutdanningen 3. og 4. mai 2017. 

Hvem kan stille? Stein forhindret . Ref: Arne stiller, i alle fall 03.05 

16/17 TravelPro, konferer sak 06/17. 

Internt på St Olav/HMN, 4-5 har bestilt tur til ASCO via TravelPro. Fornuftige priser 

denne gang, så langt jeg vurderer det. Personlig er jeg innstillet på å videreføre 

samarbeidet og avtalen om link fra vår web side. Ulike meninger om det. Til drøfting. 

Ref: Fortsetter som før inntil videre. 

17/17 Onkolog behov 

Vi bør ta fatt i ny prognose for behov. Utredning og analyse i fellesskap fra NOF og 

Spesialitetskomiteen i Onkologi. Se vedlagt forslag til brev som er tenkt sendt til ulike 

avdelingssjefer-klinikksjefer rundt forbi om nåværende bemanning og behov, og antatt 

behov i 10 år fram i tid. 

 Anne Turid formidler forespørsel til HUS (ev med Voss) og Førde 

 Ingvil tar Stavanger og Haugesund 

 Arne formidler forespørsel til Vestre Viken (Drammen, Ringerike, Kongsberg, 

Bærum), til Vestfold-Tønsberg, til Telemark og til Kristiansand (Aust-Vest 

Agder). 

 Andreas, svarer for Østfold 

 Thomas forespør UNN (inkludert Finnmark) og Bodø (inkludert hele Nordland 

Fylke), 

 Stein, forespør St Olav (inkludert Orkdal), Ålesund (hele Møre & Romsdal), og 

Nord-Trøndelag. 

 Helse Øst-resten (OUS, AHUS, Gjøvik/Hamar), hvem tar dette?  Ref: Stein 

sender til Smeland ved OUS, Geisler ved AHUS og Herzeth ved Gjøvik/ Hamar) 

 

Er pt i overlege permisjon og har tid til å se på dette. Til drøfting.  

18/17 Høringssak til HDir (03.03.17): Høringsbrev, plassering av finansieringsansvaret for 

kreftlegemidler hos de regionale helseforetakene f.o.m 1. mai 2017. Frist 10.03.17. 

 

NOF har forfattet et svar, oversendt per 03.03.17, se vedlegg. 

19/17 ASCO møte 05.06.17 

NOF har siden 2014 vært en uformell samarbeidspartner med farmasøytisk industri og 

LMI i arrangement av «norsk aften» på ASCO. Disse møtene har vært avholdt i > 10 år. 

Primært initiativ fra farmasøytisk industri. Fra 2014 har SS på vegne av NOF stilt seg 

til disposisjon som møteleder og hatt input på program og foredragsholdere. Fokus på 

hva nytt innen ulike tumor områder fra ASCO, «break through nyheter».  

 

Dette konseptet lar seg ikke gjennomføre lenger. Retningslinjer fra LMI gjør at 

farmasøytiske firmaer ikke har anledning til å arrangere møter med fremlegg av data på 

annet enn medikamentområder der de har indikasjon/MT for et preparat. ASCO møtet 

er i sin natur noe helt annet. Kun omtale av MT og indikasjon vil være uinteressant på 

en slik aften.  

 

Møte SS og Tale Sevland/Amgen, Terje Alkvist/Roche, Lene Rapstad/Merck per 

06.03. De ønsker at NOF tar over som formell arrangør. Nåværende konsept gjør at 
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Pfizer, Janssen, Astellas, Bayer, Roche trekker seg ut, men hvis NOF tar over, vil alle 

firmaene (fra 10-18) være med. 

 

1) «Norsk aften» ASCO er et godt møte, viktig, har sin plass, synd hvis det blir borte. 

Legger grunnlaget for post-ASCO møte i Norge/DM. 

2) Vil gi NOF inntekter 

3) Belaster NOF med arbeid, vil bli mye likt som OnkoLiS, men i mindre format. 

Utarbeide kontrakter for ev. honorar, leie møtelokale (Hard Rock Chicago) og 

utsendelse av invitasjon, osv. 

4) Konferer sak 13-6/17. Kan man tenke seg å trekke inn 1-2 LiS fra dette Fagutvalget 

til å hjelpe til å organisere? Ev. bruke LiS gruppen i OnkoLiS? Friste med ev. sponsing 

av ASCO deltagelse for disse ut fra inntekter fra møtet? 

 

Til diskusjon. 

Ref: Vi kan overta i år. Diskuterer så saken igjen etter sommeren før vi bestemmer oss 

for om vi vil ta dette videre. 

20/17 Økonomisk oversikt. Forslag Arne.  Ref: Forslaget sendes til regnskapsfører. Kommer 

tilbake til saken på neste møte. 

21/17 Tlf fra Gorm Hol (Dnlf) 08.03.17.  

Legeforeningen ønsker å fokusere på vårt forslag til Landsstyremøte. Settes opp som 

sentralt punkt på Landsstyremøte (Ålesund) for Helsepolitisk debatt, tirsdag 30.05.17, 

15 minutters innlegg før debatt. Jeg har gitt tilbakemelding på at vi stiller. Hvem vil? 

Ref: Både Stein og Arne drar på møtet. Arne holder innlegg. 

22/17 Evt. Ref: neste tlf. møte flyttes fra 28.04 til 21.04 

 

 

 

Bergen 15.03.17 

Anne Turid Bjørnevik 

Referent 
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