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                                                              05.06.19     

Deltakere: 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS 

Stein Sundstrøm/St.Olav 

Åslaug Helland/OUS 

Astrid Dalhaug/NLS-Bodø 

Arne Stenrud Berg/Vestre Viken HF 

 

 

Referat telefonmøte NOF fredag 07.06.19 

 

Tid: kl 11.30-12.30 

 

44/19 Referat fra telefonmøte fredag 26.04.19 til godkjenning. 

Referat: OK  

45/19 Høringssaker fra Legeforeningen 

• Høring 11/19: (24.04.19) Ny høring –Nasjonalt Handlingsprogram med 

retningslinjer for hode-hals kreft. Frist 19.05.19. Besvart 10.05. Meget godt 

gjennomarbeidet Handlingsprogram, all honnør til ekspert gruppen. 

• Høring 13/19: (07.05.19) Høring – Intern høring – Forslag om forlenget 

observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder. Frist 31.05.19.  

Referat: Ikke aktuelt å svare 

• Høring 14/19: (09.05.19) Høring – Nasjonal veileder for utprøvende 

behandling. Frist 30.05.19.  

Referat: Åslaug utkast, besvart per 31.05.19. 

• Høring 15/19: (21.05.19) Høring: Forslag til endring i pasientskadeloven og ny 

forskrift om menerstatning ved pasientskader.  

Referat: Ikke aktuelt å svare. 

• Høring 16/19: (22.05.19) Høring direkte til HDir. Høringsnotat –overføring av 

finansieringsansvaret for legemidler til de regionale helseforetakene i perioden 

2020-2022. Frist 26.06.19. Legeforeningen akter ikke å svare, men delegerer ev. 

svar til de Fagmedisinske Foreninger. 

Referat: Gjelder ikke onkologisk medisiner, ikke aktuelt å svare. 

• Høring 17/19: (22.05.19) Høring: Forslag til endringer i bioteknologiloven. 

Frist 01.08.19.  

Referat: ikke aktuelt å svare 

• Høring 18/19: (03.06.19) Høring: NOU 2019: Åpenhet i grenseland. Frist 

20.08.19.  

Referat: ikke aktuelt å svare.  

46/19 Stipend/godtgjørelse OnkoNytt redaksjonen, «reminder» 

Konferer sak 19/19 og 32/19. Ikke rukket telefonmøte med Rene og Eva. Rene har 

purret på avgjørelse. Astrid og Stein prøver å få avtalt dette senere i dag 07.06. Kort 

oppsummering på hva vi ble enige om.  

Referat: Astrid og Stein har telefonmøte med Rene senere i ettermiddag. Foreslår 

honorar på 10.000 kr som de kan disponere fritt. De resterende beløpene må være 

dokumenterte utgifter innenfor regelverket.     

47/19 Unntaksordningen. Oppfølgende brev 08.03.19 fra Arne Berg på vegne av NOF om 
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Unntaksordningen adressert til Beslutningsforum. Drøftet i interregionalt 

fagdirektørmøte 27.05.19. Saken er også satt opp på Agendaen i Referansegruppen for 

Nye Metoder sitt møte 12.06.19. Noe svar (Arne) 

Referat: Saken ble drøftet på interregionalt fagdirektørmøte 27/5, men foreløpig ikke 

fått noe svar. 

48/19  Stortingsproposisjon 55 L 2018-19. Konferer Sak 34/19. 

Lovfesting av Nye Metoder, til sluttbehandling i Stortinget 06.06.19.  

Referat: utsatt til høsten 

49/19 Konferer sak 38. De to dødsfall i Tromsø. Astrid til info. 

Referat: 

50/19 Forespørsel fra SLV om rekruttering av kliniske eksperter til Kjernegruppen som «kan 

bistå SLV i ulike forvaltningssaker» 

 

Min første vurdering av denne henvendelsen var fageksperter oppnevnt fra aktuelle 

Fagmedisinske Foreninger (FMF) til vurdering av spesifikke metoder (les 

medikamenter) og at dette var en invitasjon til NOF om at flere onkologer er ønsket inn 

i metodevurderingene. 

 

Dette er feil, SLV trenger noen «overordnede» klinikere som kan sitte i denne 

«Kjernegruppen» og de ønsker 2-3 onkologer. Se vedlegg av tidligere møte mellom 

SLV og Legeforeningen (20.11.2018). Slik jeg leser denne ønskes også kontakt med 

spesialister innen ulike terapi områder (bl. a. onkologi) gjennom de respektive FMF. 

Men så langt er disse rekruttert gjennom respektive HF og utenom FMF. 

 

Vi har sendt forespørsel til NBCG, NUCG, Norsk Melanom Gruppe, NGICG, og 

Norsk Lymfomgruppe og NLCG. Fått svar fra Arne Kolstad, Oddbjørn Straume og 

Bjørn Naume. 

 

Vi bør ha noen som er «brede».  Åslaug? Andre? (Norsk Melanom Gruppe har forslått 

Martha Nyakas, og Oddbjørn, men har nok foreslått dette på basis av min første 

oppfatning av henvendelsen). 

 

Frist 15. juni 2019. 

Referat: Foreslår Åslaug Helland, Oddbjørn Straume og evt en fra NBCG.  

 

51/19 Kloke Valg, fremdrift. Konferer multiple tidligere saker, sist 42/19. 

Planla et tlf møte, ikke rukket. Vi har et sett Råd ferdig. 

Skal vi sende disse ut til største onkologiske Faggruppene, og be om respons,og så 

sende inn ut fra responsen? Kanskje ikke nødvendig med en formell diskusjon. 

 

Konferer forespørsel fra Norsk Gynekologisk Forening, de ber om innspill fra 

NOF til sine råd. Vedlagt. Frist 14 dager fra 28.05. 

 

Referat: rådene sendes videre til faggruppene, venter tilbakemelding og sendes 

deretter inn til Legeforeningen- kloke valg.  

Gynekologene sine råd ser ok ut.  

52/19 Nasjonalt møte om avansert molekylær diagnostikk, OUS 11.06.19. 
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Referat: Stein informerer om møtet. Åslaug og Stein deltar.  

53/19 Post-ASCO sammen med DM tirsdag 11.06. Drøfting 

Referat: Stein informerer.  

  

 

Neste telefonmøte 23. august. 

 

 

 
Åse Vikesdal Svilosen 

 

Sekretær, Norsk Onkologisk Forening 

http://www.legeforeningen.no/onkologi

