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                                                             16.06.17     

Deltakere: 

 Stein Sundstrøm  

Andreas Stensvold/SSØ-HF 

Arne Stenerud Berg/Vestre Viken HF 

Meldt fravær:  

Anne Turid Bjørnevik/HUS  

Thomas Kilvær/UNN 

 

Referat Telefonmøte NOF fredag 16.06.17 

 

Tid:  kl 11.30-12.30 

 

33/17 Referat Styremøte 21.04.17 til godkjenning.  

34/17 Høringssaker fra Legeforeningen.  

 Høringssak 11/17: (18.05.17) Høring – En vei inn – Forslag til felles 

meldesystem, meldesystem for uønskede hendelser i helsetjenesten. Frist 

01.06.17. NOF vurdering: sikkert fornuftig, men ikke aktuelt, utgått frist. 

 Høringssak 12/17: (03.06.17) Høring – Endringer i legemiddelforskriften og 

blåreseptforskriften mv. Frist 28.06.17. NOF vurdering: viser til vårt tidligere 

svar sendt direkte til HDir, uten at vi har fått respons på det. Til drøfting, vi 

bør komme med et svar. Hvordan forstås individuell refusjon nå, og hvordan 

skal dette praktiseres. Til diskusjon.  

 

REF: Sannsynligvis mindre relevant for NOF siden finansieringen av 

kreftlegemidler nå er overført til helseforetakene. Stein går gjennom og 

vurderer om det er relevant å svare.  

  

Høringssak 13/17: (12.06.17) Høring – Forslag om varig lagring av 

blodprøvene i nyfødtscreening. Frist 18.08.17. NOF vurdering: ikke aktuelt å 

besvare. 

35/17 Konferer sak 20/17 og 25/17. 

Bedret økonomisk oversikt over spesielt OnkoLiS regnskapet. Andreas forbereder. 

 

Ref: Sannsynlig underskudd på OnkoLis ca 100 000 – 150 000. Andreas foreslår å øke 

utstillingsavgift og antall utstillere neste år. Dette skal diskuteres 

medarrangementskomitèen. OnkoLis i 2018 er avtalt og under planlegging. Videre 

drøfting av arrangementet for senere år tas opp ved neste årsmøte.  

36/17 Onkologbehov 

Oppdatert. Avsendt til: 1) Legeforeningen, 2) HDir og 3) HOD. Oppslag DM. 

Gjennom samtaler med mange ulike, de aller fleste opplever onkologien nå som meget 

travel. LiS skiktet ved min egen avdeling er «kjørt». Til diskusjon. Skal vi trykke ennå 

mer på knappene?  

 

Ref: Styret avventer reaksjoner på rapporten.  
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37/17 Konferer sak 30/17 ASCO rapport fra NOF 

OnkoNytt redaktørene invitert med på telefon møte men ingen respons. Etter hvert har 

jeg kommet fram til at noen egen ASCO rapport eller betydelig omtale i OnkoNytt 

neppe er realistisk å kunne få til. Til diskusjon. 

 

Ref: Enighet i styret om at NOF ikke skal videreføre ASCO-rapporten 

38/17 «Norsk Aften» Chicago 

Rapport, gjennomført. Bra tilbakemeldinger. Takket være Tale i Amgen landet vi greit 

i Chicago. På grunn av fravær for meg i hele mai, kom vi litt på hæla med hensyn på 

organisering og kontraktskriving. Andreas, har du bedre oversikt? 

 

Utbetaling til foredragsholdere, direkte fra NOF. Hvordan? 

 

Ansvar for neste og senere år. Skal, skal ikke?  

Modell 1: Samtale med Moya Berli. Hun sa at kanskje Onkologisk Forum kunne bidra 

med kontrakter og kontakt Hard Rock, konferer mye erfaring ved arrangering 

Onkologisk Forum. 

Modell 2: NOF ta ansvar, delegere til 1-2 LiS’er (gruppa til Rene og OnkoLiS) som 

kan hjelpe til å få dekket ASCO deltagelse. 

 

Ref:  

Styret avventer med å ta stilling til arrangering av norsk aften i 2018. Meldes som sak 

til årsmøte.  

39/17 Arendalsuka 2017. NOF bedt om innlegg 16.08. Til drøfting. Noen som kan? 

 

Ref:  

Andreas og Stein avklarer seg i mellom og gir tilbakemelding til Oslo Cancer Cluster.  

40/17 Evt 

-Planlagte telefonmøter 25/8 og 13/10 

 

 

 
Drammen, 16.06.2017 

 

Styremedlem Norsk Onkologisk Forening 
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