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                                                             21.09.18     

Deltagere: 

Arne Stenerud Berg/Vestre Viken HF 

Stein Sundstrøm/St Olav 

Astrid Dalhaug/NLS-Bodø 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS 

Forfall: 

Åslaug Helland/OUS 

 

Referat telefonmøte NOF fredag 21.09.18 

 

Tid: kl 11.30-12.30 

 

 

63/18 Referat Telefonmøte 24.08.18 til godkjenning.  

Referat godkjent 

64/18 Høringssaker fra Legeforeningen.  

 Høringssak 28/18: (22.06.18) Høringsnotat - Ny høring – Juridisk oppfølging 

av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om 

helsehjelp i utlandet. Frist 30.08.18. Arne har oversendt et utmerket 

Høringssvar. Problemstillingen som lovforslaget omhandler kan medføre 

ytterligere begrensninger i persontilpasset medisin for små diagnosegrupper. 

Arne har også sendt et debattinnlegg på vegne av Styret til DM om dette, 

publisert i utgave 15/2018, torsdag 13.09.                                                             

                         Arne har foreslått å sende vårt Høringssvar også direkte til 

regjerningen.no. Noe slikt har vi tidligere ikke gjort, men på nevnte nettsted 

ligger alle Høringer fra Regjeringen lagt ut, og alle og enhver kan sende inn 

Høringssvar. Legeforeningen sender et felles Høringssvar fra alle 

høringsinstanser i Legeforeningen. Denne saken er prinsipiell. Det er få/ingen 

andre instanser som taler pasientenes sak så tydelig som oss. Det er en fare for 

at vårt innspill blir «utvannet» eller ikke kommer fram tydelig nok i endelig 

Høringssvar fra Legeforeningen. Frist for svar til Regjeringen er 25.09.18. Til 

diskusjon, er det greit å sende inn separat høringssvar? 

            Referat: Allerede sendt inn seperat til Legeforeningen. 

 Høringssak 40/18: (04.09.18): Høring - Forslag om endringer i smittevernloven. 

Frist 19.10.18. NOF vurdering, uaktuelt å svare 

Referat: ikke aktuelt å svare 

65/18 Faglandsrådsmøte 26.09.18 

Konferer sak 60/18. Åse deltar. Første Faglandsrådsmøte etter organisatorisk endring i 

Legeforeningen.  

 

Se mail 13.09.15 fra Bente Kristin Johansen i Legeforeningen. Vi blir utfordret på navn 

som kan sitte i Fagstyret, til leder av Fagstyret, og på navn som ønsker å sitte i 

Landsstyret i Legeforeningen og i Valgkomite for Faglandsrådet 2019. Til diskusjon. 

Kan vi se for oss noen fra det onkologiske miljø som kan ta på seg slikt tillitsvalg 

arbeid? Leder av Fagstyret vil kunne frikjøpes.   
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Så langt jeg har forstått må vi komme opp med representant fra NOF som formelt 

utnevnes til å sitte i Faglandsrådet fra 2019. Må velges på Årsmøte. Åse er i denne 

omgang en «nødløsning» for første samling. 

 

Referat: Åse deltar, refererer på neste telefonmøte. Må velges representant til 

faglandsrådet på årsmøte i november. 

 

66/18 Nominering av Faggruppe til Kreftforeningens årlige forskningspris. Konferer 

Sak 25/18, sak 38/18, sak 47/18 og sak 55/18.  

 

Respons fra Bjørn Naume. Se vedlegg. Vi må sette opp en plan for søknad. 

Referat: Åslaug og Stein utformer søknad.  

67/18 Gjør kloke valg kampanjen, konferer Sak 15/18, sak 39/18, 48/18, 57/18 

Sendt oppfordring til NBCG, NLCG, NGICG, NUCG og Norsk Lymfomgruppe. Så 

langt ingen respons. 

 

Fått oppnevnt person fra NLCG (Odd Terje), fra NBCG (Randi Ruud Mathiesen) og 

NGICG (Christian Kersten) 

 

Mangler respons fra NUCG og Norsk Lymfomgruppe. Bør flere Faggrupper inviteres 

inn i første omgang? Ser for meg et telefonmøte for å diskutere første utkast formulert 

av meg, basert på Canadian og ASCO «choosing wisely» råd. Har flere enn meg fra 

NOF Styret anledning til å bidra på telefonmøte? 

 

Referat: Mangler repr fra NUCG og lymfomgruppa, purret flere ganger. Planlegger 

telefonmøte med de som har meldt seg. Arne blir også med??  

Planlegger å lage et forslag fra NOF. 

68/18 Pakkeforløp hjem for Kreftpasienter – opprettelse av referansegruppe. Konferer 

sak 61/18 

 

Astrid deltar. Møte Oslo tirsdag 25.09.18. Referat neste telefonmøte 

Referat: Astrid deltar i referansegruppa, men har ikke mulighet å delta på første møtet. 

69/18 Norsk Stråleterapimøte 18. og 19.09.18. Tema Brystkreft 

SS deltok 18.09. Av onkologer er Lotte Rogg vår representant i 

Arrangementskomiteen. Ingvild Mjaaland og Kristin Reinertsen var årets onkologer i 

Programkomiteen. Vel 120 deltakere, mange leger. Godt møte. Velfungerende, må 

videreføres. Vil bli evaluert i desember med et møte i Oslo for definering av neste års 

tema. Møtet i 2019 allerede nå bestemt til 15. og 16. oktober 2019, booket Thon Opera. 

Forslag til tema neste år? 

 

Referat: Stein informerer. Bra møte, må videreføres. Kommer tilbake til tema. 

70/18 Ny Spesialitetskomite må utnevnes, for 2019-2022 (4 år). 

Foregående komite har sittet i 5 år, forlenget 1 år på grunn av arbeidet med revidering 

av spesialistutdanningen. Ferdige spesialister foreslås av NOF styret til Legeforeningen 

Vår Fuxx gruppe utnevner LiS hoved og vara. Se vedlegg for nåværende 

sammensetning. 

Ingvild og Jarle trekker seg. Vi må finne ny leder. 
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Referat: NOF foreslår at varamedlemmene går opp som fullverdige medlemmer, dette 

gjelder Olav Engebråthen og Olav Toai  Duc Nguyen. Foreslår Nina Kongshaug som 

ny leder.  

Foreslår Kjersti Ødegaard som ny varamedlem, samt ber Fuxx komme med forslag til 

ny vara-LIS. 

Stein kontakter spes.komiteen. 

71/18 Planlegging av Årsmøte 2018 

Onkologisk Forum i Bergen 15. og 16.11. Styremøte dagen før 14.11 (10-15/16).  

 

 Årsmøte torsdag 15.11. kl 18.00. Årsmøte innkalling må sendes ut senest 4 uker 

før. Intet valg i år, men intern rokkering? Konferer valg 2017, og diskusjon i 

Styret. Nestleder tar over ledervervet? Ny nesteleder må defineres! 

 

 Vi må velge representant fra NOF til Faglandsråd, trenger ikke være en fra NOF 

Styret. Ser vi for oss onkologer som kan bidra som leder av Fagstyret, sitte i 

Landsstyret i Legeforeningen og i Valgkomite for Faglandsrådet 2019. Hvordan 

formidle dette til våre medlemmer? 

 

 Årets Onkolog og Æresmedlem. Har meddelt Moya at vi trenger taletid under 

middagen. Undertegnede har fått 2 forslag. 

 

NOF dekker reise og opphold + kongressavgift. 

 

Referat: Stein sender ut innkalling til årsmøte senest 4 uker før. Diskusjon ang ny 

leder, ikke endelig avklart.  

Foreløpig ingen aktuelle navn til æresmedlem, avstår fra å velge dette i år. 

Diskusjon ang nye vedtekter og valg av leder. Videreføres neste styremøte. 

72/18 Dialogmøte med SLV. Konferer sak 70/17, sak 9/18, sak 24/18 og sak 36/18a  

Avholdes 28.09. Basert på vårt initiativ tidligere. Frist for innspill til Agenda 21.09. SS 

kan dessverre ikke delta. Arne? Andre? Odd Terje? 

 

Se siste mailutveksling med Legeforeningen/Anita Lyngstadaas. 

Referat: Kort varsel, ingen har mulighet å delta. 

73/18 Referansegruppa i Nye Metoder. 

Bakgrunn: NOF har tidligere sendt forespørsel til Legeforeningen om at Nye Metoder 

har en lang og omfattende referansegruppe, men ingen fra Dnlf. Senere avholdt møter 

der Legeforeningen var representert, som en av mange, med NOF.  

 

Avholdt møte 21.06.18 (se vedlegg), Odd Terje steppet inn for oss da ingen andre 

kunne. Legeforeningen da representert med Anita Lyngstadaas. Og da ble det vel slik at 

Arne ble oppnevnt for senere møter (?). Usikker på formalia her. 

 

Aktivitet, møter. Innspill til kartlegging av brukermedvirkning (Arne).  

 

Referat: Arne representerer Legeforeningen i referansegruppa. 

74/18 DIS-Målbilde Medisinske prøvesvar. 

Se mail fra Legeforeningen 20.09. Det ønskes at en person fra NOF er med på møte, 
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(Skype/oppmøte) med Direktoratet for e-helse i uke 24-43 (15.10-26.10.18). Til 

diskusjon 

Referat: Astrid stiller fra NOF. 

75/18 Ekstra telefonmøte 

Referat:Neste telefonmøte 2. november. Planlegge årsmøtet/onkologisk forum. 

 

 

 
Åse Vikesdal Svilosen 

 

Sekretær Norsk Onkologisk Forening 

http://www.legeforeningen.no/onkologi

