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ReferatStyremøte NOF onsdag 15.11.17 

 

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

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

Forfall: Thomas Kilvær/UNN 

 

57/17 Referat Styremøte 13.10.17 til godkjenning. Ref: godkjent 

58/17 Høringssaker fra Legeforeningen.  

 Høringssak 25/17: (17.10.17) Høring – Ulovlig handel med tobakksvarer –

Forslag til endringer i tobakksskadeloven. Frist 27.10.17. NOF vurdering: 

utgått frist, vi har i tidligere Høringssvar støttet alle forslag som går på 

hindre/minimalisere tobakksbruk i befolkningen. Eget høringssvar nå ikke 

sendt.   

 Høringssak 26/17: (17.10.17) Høring – Finansieringsansvar for nye legemidler 

mot kreft og hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom foreslås 

plassert hos de regionale helseforetakene f.o.m. 01.12.2017. Frist 24.10.17. 

NOF vurdering: utgått frist. Per 01.05.17 ble det allerede gjort en endring på 

dette i Norge, med innføring av H-resept systemet for kreftlegemidler. Vi har 

tidligere besvart høring på dette før innføringen per 01.05.17 ble gjennomført 

(høringssvar fra NOF 03.03.17). Dette høringsbrev er for de andre 

terapiområder. Nye legemidler forslås på listen. Tar dette til etterretning, nytt 

høringssvar anses uaktuelt.    

 Høringssak 27/17: (27.10.17) Høring – Søknad om opptak som spesialforening 

under Dnlf – Norsk forening for funksjonell og integrert medisin. Frist 

22.11.17. Bakgrunn: Legeforeningen har ulike faggrupper; 1) Fagmedisinsk 

Forening (som NOF) tilhørende en definert spesialitet, 2) Spesialforeninger 

(inkluderer leger med faglige eller yrkesmessige særinteresser som ikke hører 

inn under en godkjent spesialitet), ofte definert som «kompetanseområder (eks 

Palliativ medisin og Smertemedisin). NOF vurdering: 18 ulike 

«Spesialforeninger» er definert i Dnlf. Viser til vedlegg om Dnlf’s 

organisasjonskriterier, samt utkast og spesifikk søknad for «Norsk Forening for 

Funksjonell og Integrert Medisin». Av de navn som er listet opp er det leger i 

den «alternative gaten», mens bl. a Vidar Fønnebø i NAFKAM ikke står på 

listen. Til diskusjon, aktuelt å svare? Ref: Vi anbefaler ikke opptak som 

spesialforening i Legeforeningen.  Stein skriver svar. 

 Høringssak 28/17: (27.10.17) Høring – Landsstyremøte 2018 – Planlegging av 

helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m. Frist 08.12.17. NOF vurdering: 

Konferer vårt innspill sist der «To-delt helsevesen» ble debattert. Har vi 

forslag til tema for i år? Ref: vi har ikke forslag til tema. 

 Høringssak 29/17: (07.11.17) Høring – Forslag til endringer i akuttmedisin 

forskriften. Frist 18.12.17. NOF vurdering: uaktuelt å svare. 

59/17 Konferanse om fagakse i Legeforeningen 20. november 2017. 

Se mail fra Dnlf 19.10 og 09.11. Konferer Sak 53/17 om opprettelsen av Fuxx.  
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Ny organisering av den fagmedisinske akse, vedtatt på Landsmøtet 2017. Se vedlegg 

av rapport for organisering. Man ønsker å styrke den fagmedisinske siden og skille 

tydeligere mellom fag og fagforening. 

 

Det opprettes følgende (forslag): 

«Faglandsråd» (alle 49 FMF får minst en representant i dette, medlemstall n > 1000 får 

flere i Faglandsrådet). Bør velges blant det aktuelle FMF’s styrerepresentanter, 

alternativt en av Fuxx representant. I FMF med > 1000 skal representant 2 alltid være 

en LiS. Faglandsrådet skal koordinere det medisinske faglige arbeidet i 

Legeforeningen. Faglandsrådet skal medvirke til å påvirke grunn- og 

spesialistutdanningen. 

 

«Fagstyre» skal være et kontaktpunkt og koordinerende organ og skal være et «lett 

tilgjengelig sted å henvende seg til i faglige spørsmål både for interne og eksterne 

instanser». Skal bestå av 8-9 personer. Fagstyret kan delegeres oppgaven med å 

godkjenne Spesialitetskomiteene.  

 

Dagens «Fagmedisinske gruppe, FaMe» har 20 representanter til Landsstyret. Alle i 

Fagstyret går inn, 11-12 representanter fra Faglandsrådet velges. 

 

Møte 20.11. innkalt. Frist 14.11. for påmelding (trolig kan vi melde på dersom noen 

per 15.11. har mulighet). Til info og drøfting/orientering. Organisasjonsendringene 

aktuelt å drøfte sammen med Spesialitetskomiteen og nytt Styre på møte 01.02.18. 

Ref: Til info/ drøfting. Sender ikke noen til møtet 20.11.  

60/17 Spesialitetskomiteen, endret sammensetning for komiteen for funksjonsperiode 

2014-2017. 

Ingvild & Co har bedt om forlenget funksjonstid ut 2018, på grunn av alt arbeidet med 

nye læringsmål osv. Til info. Ingvild vil gi en kort orientering på Årsmøte. Ny komite 

må velges i løpet av 2018. Funksjonstid 2019 til 2021, eller blir det til 2022? Må 

avklares av Dnlf i Fagavdelingen.  

Ref: Til info: Legeforeningen har bestemt at alle spesialistkomiteene skal  ha 

funksjonstid ut 2018. 

61/17 Prioritering i klinikken – forespørsel om kliniker til prosjekt 

NOF forespørres fra Dnlf om å utpeke en onkolog til prosjekt om «prioriteringer i 

klinikken». Dette er en konsekvens av St.melding 34 (2015-16) som igjen baserer seg 

på Prioriteringsmeldingen fra Norheim utvalget (NOU 2014-12). Innspill på navn 

innen 01.12.17. 

 

Helse Midt har likeledes fått forespørsel, som ble drøftet internt på Kreftklinikken St 

Olav. En diffus forespørsel (vedlegg) og diffust prosjekt. Undertegnede er foreslått fra 

Klinikksjef Kreft St Olav til å sitte fra Helse Midt (hvor mange ellers fra Helse Midt 

har jeg ingen oversikt over).  

 

Midt enkle svar på dette er bedret «mester-svenn» relasjoner i hverdagen. Det betinger 

ressurser, men er vel utenfor et hvert «mandat» til en slik gruppe å foreslå, vil jeg tro. 

«Smarte løsninger» er alltid svaret dersom ressurs situasjonen blir påpekt. 

 

Har noen mulighet? Skal vi sende mail til alle NOF medlemmer? Kjenner vi/vet vi om 

noen som er spesielt egnet? Til drøfting. 
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Ref: til drøfting. Vil ikke sende mail til alle medlemmer. Forslag om en person som 

Stein vil spørre om å delta . Dersom vedkommende ikke stiller, vil Arne S Berg bli med 

på dette prosjektet. 

62/17 Kartlegging av etiske utfordringer i Onkologi 

 

Se brev fra Rådet for Legeetikk. NOF utfordres til å respondere på 1) etisk refleksjon i 

onkologien, 2) få oversikt over hvilke dilemmaer som er særlig viktig nå og fremover 

(innen onkologien). Frist 01.04.18. 

 

Vi bør komme med en respons på dette, konferer «min innmeldte sak» i Rådet for 

legeetikk. Per 13.11., ingen respons på denne så langt. Drøftes 01.02., forfatte noe 

sammen med ny komite? 

Ref: Til drøfting. Arne lager et forslag til svar, som så drøftes på NOF styremøtet i 

februar 18. 

63/17 Rapport Norsk Stråleterapi møte 17. og 18.10.17 i Oslo 

Tema: rebestråling og stereotaksi. Antall deltagere n = 130, hvorav 44 leger. 

 

Vel gjennomført, vellykket. Mirjam Alsaker/St Olav, Einar Dale/OUS-DNR og Lotte 

Rogg/OUS-Ullevål var onkologer i Program komiteen. For 2017 fikk vi utvidet fra 2 til 

3 onkologer for å «dele på byrden». I Arrangementskomiteen satt Åse Bratland/OUS-

DNR (for 4. året). 

 

Tema for neste år? Forslag til nye onkologer i Arrangement- og Programkomiteen?  

Ref: Til orientering. Forslag til tema: Gyn/ bekken, palliativ strålebehandling, hjerne, 

pediatri. 

64/17 Gjennomgang av Årsmøte Holmenkollen Park Hotell, 16.11.17, eget lokale 

Holmenkollen Park, maks 20 personer?  

 Innkalling sendt ut per mail. 

 Ingen tilleggsforslag meldt inn. 

 Kontingent for 2018 (vi har tidligere IKKE satt egen kontingent, men fulgt Dnlf 

sine satser). Hvis økt kontingent, må det tas opp på Årsmøte. Ref: ikke aktuelt. 

 Årsregnskap, gjennomgang (Andreas). Ref: Legeforeningen krever at regnskap 

følger kalenderåret. Regnskapet som skal godkjennes er da for 2016. Regnskap 

godkjent av revisor. OnkoLiS 2016 ca 9000 i overskudd. OnkoNytt ca 150 000 i 

overskudd ( ser da bort fra stipend til redaktørene/ redaksjonsmedlemmene) Vi 

vil derfor foreslå for årsmøtet at vi i 2018 bruker 100 000 til stipend for NOF 

medlemmer. Inntil 10 000 kr pr. person etter regning, kan dekke kursavgift, 

reise, opphold. Må forplikte seg til å skrive i OnkoNytt, etter avtale med 

redaksjonen. 

 Årsrapport. Ref: til orientering 

 Årets onkolog 2018. Ref:  Stephanie Geisler. 

 Æresmedlem 2018. Ref: forslag fra NOF styret: Terje Risberg. Må godkjennes 

av årsmøtet. 

 Valg, behov for et fysisk møte for å bli kjent før neste Styremøte (OnkoLiS) 

01.02.18? Fordeling av verv/oppgaver. Leder må velges på Årsmøte, de andre 

verv fordeles innad i Styret, når nytt Styre er valgt. 

Ref: Stein er villig til å fortsette som leder i 1 år til. Årsmøtet i 2018 må da 

velge ny leder blant medlemmene i NOF styret 2018. 
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Man må internt i det nye styret bli enig om hvem som skal være ansvarlig for 

hjemmesiden, stipendene og økonomien. Andreas har økonomiansvar ut 2017.  

65/17 Evt . -Til drøfting: Kronikk av Ole Frithjof Norheim: «Verdien av en åpen og kritisk 

debatt.»  Arne lager forslag til brev til Sentralstyret i Legeforeningen , der vi ber om at 

de engasjerer seg i denne problemstillingen. 

- Neste  styremøte: Tlf.møte 24.11.17 kl 11.30 

 

 

 

 
Bergen 21.11.17 

Anne Turid Bjørnevik 

referent 
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