
 

Norsk Onkologisk Forening, ”Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening” 

Stein Sundstrøm. www.legeforeningen.no/onkologi 

 

 

 
Deltakere:  
Stein Sundstrøm                                                             24.11.17     

Arne Stenerud Berg/Vestre Viken HF 

Åslaug Helland/OUS-DNR (tom sak 69) 

Astrid Dalhaug/NLS-Bodø 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS 

(Andreas Stensvold deltok innledningsvis, sak under evt.) 

 

Referat Telefonmøte NOF fredag 24.11.17 

 

Tid:  kl 11.30-12.30 

 

66/17 Referat Styremøte 15.11.17 til godkjenning.  

 

Referat: Godkjent 

67/17 Kort gjennomgang av arbeidsform i NOF, lover for NOF og regelverk for FaMe i 

Legeforeningen, samt fordeling av verv. 

Vedlegg:  

1) Lover for Den norske legeforening: se side 14-17, § 3-6-1, til § 3-6-5 som gjelder for 

Fagmedisinske Foreninger.  Se brev om valg, men NOF har fått spesifikk tillatelse til å 

avholde valg i relasjon til Onkologisk Forum, og dermed forsinket valg. 

 

2) NOF vedtekter per 30.09.2006 

Fordeling av verv (gjøres internt av de som er valgt): 

a) Stein fortsetter som leder i alle fall i 1 år (konferer Årsmøte) 

b) nestleder 

c) sekretær 

d) økonomi ansvarlig (overta etter Andreas) 

e) web.ansvarlig, drifte NOF sin side på Dnlf sin web.side (overta etter Thomas) 

 

Referat: 

1) Orientering ved Sundsrøm 

2)   a. Sundstrøm fortsetter som leder 

b. Arne Stenrud Berg blir ny nestleder 

c.Åse Vikesdal Svilosen blir ny sekretær 

           d. Astrid Dalhaug blir ny økonomiansvarlig 

           e. Valg av web-ansvarlig utsettes til neste styremøte 

             -Årsmøtevedtak om «internt mellomvalg» i 2018 hvor det er lagt inn åpning for 

 å velge ny leder/nestleder med tanke på kontinuitet inn i neste 2-års periode.   

 

 

68/17 Konferer Sak 59/17 om organisatorisk endring av Fagakse i Dnlf, og Sak 53/17 om 

opprettelsen av Fuxx.  

 

Ny organisering av den fagmedisinske akse er vedtatt på Landsmøtet 2017. Se vedlegg 
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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 Fuxx representant. I FMF med > 1000 medlemmer oppfordres 

representant 2 til å 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 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 skal velges i tillegg. 

 

Dagsmøte 20.11.17 innkalt fra Dnlf til første gjennomgang av organisasjonsendringen. 

Ingen fra det tidligere NOF Styret hadde anledning til å stille. Regner med at vi får et 

referat fra denne dagen, med plan om flere møter for organisasjonsutviklingen-

endringen. Til info/orientering.  

 

Aktuelt å drøfte organisasjonsendringene sammen med Spesialitetskomiteen på møte 

01.02.18 (OnkoLiS), og utnevnelse av Fuxx medlemmer. 

 

Referat: Stein Sundstrøm orienterte om ovenstående. Utnevnelse av Fuxxmedlemmer 

blir sak ved neste styremøte 

69/17 Prioriteringer i klinikken – forespørsel om kliniker til prosjekt om prioritering i 

hverdagen, konferer Sak 61/17. 

 

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 (Norheim utvalget), NOU 2014-12. Innspill på navn innen 

01.12.17, konferer NOU 2014-15 (Norheim utvalget) samt Stortingsmelding 34 (2015-

16).  

 

Se vedlegg. På siste Styremøte diskuterte vi oss fram til mulig onkolog som kan delta. 

SS har mulig en i egne rekker (ikke avklart), alternativt kan Arne Berg stille. Noen fra 

det nye Styret? Frist 01.12.17. 

 

Referat: Helland og Sundstrøm forhører seg med aktuelle kandidater. Arne Berg stiller 

evt dersom vi ikke klarer å skaffe andre.  

70/17 Konferer sak 65/17. Arne Berg har forfattet et utkast til brev/henvendelse fra NOF til 

Sentralstyret Dnlf i forhold til den demokratiske prosessen rundt Beslutningsforum. Til 

diskusjon. Kan alle stå bak brevet? 

 

Ref: Sundstrøm, Svilosen og Dalhaug stiller seg bak brevet. Sundstrøm forhører seg 
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med  som Helland før brevet sendes til sentralstyret i legeforeningen. 

71/17 Høringssaker fra Legeforeningen.  

 Ingen nye høringer siden sist (15.11.17) 

72/17 Kartlegging av etiske utfordringer i Onkologi 

Konferer Sak 62/17. 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. 

 

Drøftet på Styremøte 15.11.17. Arne Berg lager et utkast til Styremøte 01.02.17. Til 

info, i forhold til innspill fra nytt Styre. 

 

 

Denne henvendelsen har kanskje? sammenheng med «min innmeldte sak» i Rådet for 

legeetikk. Per 23.11., ingen respons på denne så langt.  

 

Referat: Til orientering. Egen sak på neste styremøte. 

 

73/17 Evt  

 

Referat:  

 

Overgang til nytt styre:  

-Stensvold melder nytt styre til Brønnøysund.  

-Stensvold  fullfører årets regnskap. Ny økonomiansvarlig (Dalhaug) overtar det 

praktiske fra 1. januar.  

-Formell adresse for NOF overføres fra Andreas Stensvold til Stein Sundstrøm. 

 

Stipend:  

Berg tar ansvar for å forvalte årsmøtevedtak om tildeling av inntil 10  fagstipender 

hver inntil 10 000,- under forutsetning av bidrag til  Onkonytt. Utlysning i neste 

Onkonytt og via fellesmail til NOFs medlemmer. Styre er enige om søknadsfrist 1 gang 

årlig og tildeling ved loddtrekning. Kostnader i forbindelse med faglige formål ( 

reiseutgifter, opphold og kursavgift) refunderes etter regning. 

 

Nasjonal Kreftstrategi:  

Nåværende kreftstrategi skal videreføres i 4 nye år. Direktoratet inviterer til 

rådslaging 5/12. NOF er invitert til å stille med egen representant. Astrid Dalhaug 

stiller på vegne av styret, det er fra før avklart at hun også skal representere Helse 

Nord under møte.  

 

Neste styremøte 

1. februar 2018, Gardermoen. Sundstrøm innkaller.   

 

 

 
Drammen 24.11.17.  

Arne Stenrud Berg 
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