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                                                             28.05.18     

Arne Stenerud Berg/Vestre Viken HF 

Stein Sundstrøm/St Olav 

Astrid Dalhaug/NLS-Bodø 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS 

 

Referat NOF fredag 25.05.18 

 

Tid: kl 11.30-12.30 

 

 

42/18 Referat Telefonmøte 27.04.18 til godkjenning.  

Referat godkjent. 

43/18 Høringssaker fra Legeforeningen.  

 Høringssak 23/18: (03.05.18) Høring – Forslag til forskrift om pasientjournal. 

Frist 18.06.18. NOF vurdering: sikkert viktig, omhandler blant annet en 

samordning med EU regler vedrørende dette. Mener at vi ikke skal prioritere 

noe svar 

Referat: Ikke aktuelt å svare på dette.  

 Høringssak 24/18: (09.05.18) Ny høring – Læringsmål generell kirurgi. Frist 

06.06.18. NOF vurdering: det er mye som taler for at generell kirurgi bør 

forbli som en spesialitet, for å opprettholde generell vakt kompetanse på 

mindre sykehus. Usikker på om NOF bør komme med noen uttalelse. Har ikke 

rukket å se på bakgrunnsmaterialet på Helsedirektoratet. Men det er jo en 

viktig prinsipiell og faglig problemstilling. Til drøfting. Kort uttalelse om at vi 

støtter? 

Referat: Stein lager et kort svar der vi støtter at generell kirurgi forblir en egen 

spesialitet. 

 Høringssak 25/18: (09.05.18) Ny høring – Multidose – Nasjonale Faglige råd. 

Frist 30.05.18.  

Referat: ikke aktuelt å svare på dette. 

 Høringssak 26/18(15.05.18): Læringsmål for kliniske fagene i del 1. 

Referat: Videresendes spesialitetskomiteen ved Ingvil Mjaaland. 

44/18 Gjennomgang av «Vedtekter NOF av 2006», konferer Sak 21/18 og 30/18. 

Åse har et oppdatert forslag etter konferanse med Andreas. Til gjennomsyn og vedtak. 

Referat: Gjennomgås, noen forslag til endringer. Åse tar kontakt med Legeforeningen 

for videre gang. Tas opp på årsmøte, revidering av vedtekene. 

45/18 Kvalitet i legenes spesialistutdanning, statsrådens uttalelse (Astrid). 

Til drøfting, hvordan skal den tolkes.  

Referat: Dette ble diskutert, spesialitetskomiteen diskuterer også dette.   

46/18 UEMS dekning, se mail fra Astrid. Dnlf dekker en person. Hvis flere reiser, må person 

2 dekkes av den aktuelle Fagmedisinske Forening. 

 

Se spørsmål fra Astrid. Til drøfting 

Referat: NOF dekker reise utover en person som dekkes av UEMS. Diskuterer ang 

dekning av ESTRO-medlemskap, beslutter å dekke dette for de som er oppnevnt til 
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UEMS; Rene van Helvoirt og Ingvil Mjaaland.  

Diskusjon ang kostgodtgjøring: kost dekkes ihht statens takster på reise i NOF-regi 

samt ved stipender. Det dekkes ikke ved reise på fagstipend. 

47/18 Nominering av Faggruppe til Kreftforeningens årlige forskningspris. Konferer 

Sak 25/18, og sak 38/18.  

 

Hvor står vi? 

 

Åslaug, ble vi enig om at du kontaktet Naume og Wist i første omgang? 

Referat: Åslaug er ikke med på dagens møte, utsettes til nestt møte. 

48/18 Gjør kloke valg kampanjen, konferer Sak 15/18, sak 39/18 

SS jobber med info skriv til alle Faggruppe lederne, samt innsendt oversikt til 

OnkoNytt. 

Referat: Stein informerer.  

49/18 Web sider. Noe oppdatering er lagt inn.Vilde Dragset Haakensen (DNR) har sagt seg 

villig. 

Referat: Styrereferat skal legges inn på hjemmesiden. Åse sender godkjente referat fra 

2018, Astrid fra 2017. Stipend-fanen på hjemmesiden skal slettes. 

50/18 Revisjon 2017. Astrid informerer.  

Referat: Regnskapet skal underskrives av alle styremedlemmer, sendes rundt for 

underskrift. 

51/18 Møte med Kreftforeningen 30.10.18 

Referat: Stein sender purremail mtp planleggingsmøte, samt om det er aktuelt å 

invitere hematologene. Bør komme i gang med planlegging før sommeren. 

 

Neste telefonmøte 24. august. 

 
Åse Vikesdal Svilosen 

 

Sekretær Norsk Onkologisk Forening 
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