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Deltagende:                                                             26.04.19     

Arne Stenrud Berg/Vestre Viken HF 

Stein Sundstrøm/St. Olav 

Astrid Dalhaug/NLS-Bodø 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS 

Fraværende: 

Åslaug Helland/OUS 

 

Referat NOF-styremøte fredag 26.04.19 

 

Tid: kl 11.30-12.30 

 

 

29/19 Referat fra telefonmøte fredag 08.03.19 til godkjenning (et eller annet med 

formateringen).  

Referat fra telefonmøte søndag 17.03 (Protonterapi diskusjon) til godkjenning. 

Referat: Åse fikser formatering 08.03.19 

30/19 Høringssaker fra Legeforeningen 

• Høringssak 09/19: (13.04.19) Høring, Bedre datakvalitet ved rapportering til 

Helsedirektoratet. Frist 26.04.19. 

Konklusjon: Ikke aktuelt å svare 

• Høringssak 10/19: (17.04.19) Høring: Ny høring – Forslag til endringer i 

spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger mv. Frist 13.05.19. 

Konklusjon: ikke aktuelt å svare. 

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

retningslinjer for hode-hals kreft. Frist 09.05.19.  

Konklusjon: Stein lager et høringssvar 

• Høring 12/19: (24.04.19) Høring: NOU 2019 8 Særavgiftene på sjokolade og 

alkoholholdige drikkevarer. Frist 14.06.19.  

Konklusjon: ikke aktuelt å svare 

31/19 Ny henvendelse Acta Oncologica om samarbeid. Konferer sak 91/18, og 79/18. 

Vi tok dette også opp på Årsmøte 15.11.18. Vi fikk vel da tilbakemelding om at norske 

onkologer kunne ønske seg et formelt samarbeid med Acta. 

 

Se siste mail fra Mef Christina Nilbert (editor in chief) og Giske Ursin 

(Kreftregisteret). Kunne vi tenke oss et arrangement som de har innført i de danske og 

svenske Onkologiske Foreningers Årsmøter? Til diskusjon. 

Referat: NOF sitt årsmøte anses ikke som riktig arena, anbefaler at Acta tar kontakt 

med Onkologisk forum. Stein svarer Nilbert.   

32/19 Stipend/godtgjørelse OnkoNytt redaksjonen (Astrid) 

Konferer sak 19/19. Hvor lander vi? Astrid skulle sjekke med revisor og 

Legeforeningen om hva som er rimelig/mulig og etter praksis i andre Fagmedisinske 

foreninger. Hvor lander vi? 

Konklusjon: Diskuteres på årsmøte om man skal gi skattefritt honorar på 10.000 kr 

som kan disponeres fritt, i tillegg til stipend ift reise på kongresser/konferanser. 

PC som kjøpes for stipendet, skal fra nå beskattes. 
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Utstyr som kjøpes av Onkonytt-redaksjonen eies av NOF. 

Avtaler telefonmøte med Rene og Eva for avklaring.   

33/19 Unntaksordningen. Oppfølgende brev 08.03.19 fra Arne Berg på vegne av NOF om 

Unntaksordningen adressert til Beslutningsforum. Har vi fått noen respons på dette? 

Konferer også mitt innlegg på DM KreftArena 04.04.19 om det samme, der leder av 

Beslutningsforum Stig Slørdal var til stede. (Arne) 

Konklusjon: Ingen tilbakemelding, tas opp igjen neste møte. 

34/19  Møte i Stortinget 30.04.19, søknad om å få delta på Høring (Arne og Odd Terje) 

Det kommer nå et ferdig forslag fra HOD om ytterligere innstramninger (slik vi ser det) 

om muligheten for persontilpasset medisin og oppfølging av pasienter som får 

behandling i privat helsevesen. Høring om at dette skal lovfestes, Stortingsproposisjon 

55 (218-2019). Arne har skrevet et utmerket innspill med ønske om at NOF skal få 

delta på høringen. Legeforeningen deltar ved president Marit Hermansen. NOF blir 

representert på møtet ved Odd Terje Brustugun. 

  

Vedlegger også et tidligere høringssvar (september 2018) fra Kreftforeningen som er 

godt skrevet og som har mye av den samme argumentasjonen som NOF. 

 

Jeg har tipset Dagens Medisin og om DM ev. kunne lage en redaksjonell sak på dette 

etter innspill fra oss. Har, merkelig nok?, ikke fått respons. 

Konklusjon: Arne informerer. Hovedbudskapet med fokus på de små pasientgrupper, 

og oppfølging av pas som får behandling utenfor sykehuset.   

35/19 Beskjed fra Legeforeningen per 21.03.19. Til informasjon om valg i 2019 i den enkelte 

Fagmedisinske Forening samt til Faglandsråd. Valgene skal skje ut fra 

Legeforeningens regelverk i perioden 01.07.19 til 31.08.19. Vi har tidligere fått 

tilbakemelding far Legeforeningen (etter spesifikk forespørsel) at vi kan avholde valg 

ved vårt Årsmøte ved Onkologisk Forum. Til info, gjennomsyn og drøfting. 

Konklusjon: Valg til Faglandsråd på årsmøte. 

36/19 Fagavdelingen Legeforeningen invitasjon til Seminarer mandag 29.04 og tirsdag 30.04. 

Frist for påmelding 05.04. 

Jeg har ikke fanget opp denne før det er for sent, men mulig med etteranmeldelse. 

Noen som er villig og kan? Spesielt aktuelt tirsdag. Jeg har ikke oversikt over noen fra 

Spesialitetskomiteen skal delta. 

Konklusjon: Ingen har mulighet å delta 

37/19 Innspill fra Vilde om NOF sin web.side 

Konklusjon: Tillit til at Vilde fikser dette, fjerner travelpro. 

38/19 De to dødsfall i Tromsø. Skal NOF gjøre noe?  

Konklusjon: Tilbakemelding fra Onkonytt om at de er positive til minneord. Astrid tar 

kontakt med avd i Tromsø.  

39/19 Forespørsel fra Kreftregisteret ved Tom Børge Johannessen, se vedlegg mail og mal for 

Prosjektskisse. 

Konklusjon: Settes i kontakt med Onkonytt, ok fra NOF sin side. 

40/19 NOF ved Stein har fått invitasjon til å delta i den Danske Ambassaden for å diskutere 

de danske kreftpakkeforløp versus de norske. Arrangør Danske Ambassade, men 

Astellas og First House (?) er med som medarrangør (lobbyister?). Andreas Stensvold 

på programmet. Fra SHDir Sissi Espetvedt. Avholdt 25.04. Stein referat. 

Konklusjon: Stein informerer.  

41/19 Pakkeforløp Hjem. Konferer tidligere der NOF valgte Astrid til å være vår 
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representant. Av ulike grunner har dette trukket ut. «Helsedirektoratet har sett behov 

for å endre referansegruppe. I tillegg setter vi nå sammen en ressursgruppe. Norsk 

Onkologisk Forening inviteres nå til deltakelse i ressursgruppen».  

Til drøfting. Astrid kan vel være vår representant fortsatt? 

Konklusjon: Astrid er vår representant fortsatt. 

42/19 Kloke Valg, fremdrift. Konferer sak 15/18, 39/18, 48/18, 57/18, 67/18 og 81/18, 1/19. 

Vi har nå landet på et sett av råd. Jeg har ikke fått gjort noe mer. Tenker å invitere til 

drøfting meste fredag.03.05. Hvor mange fra NOF Styret kan være med på telefon 

møte? 

 

 

Neste telefonmøte 7. juni 2019 

 
 

Åse Vikesdal Svilosen 

Sekretær Norsk Onkologisk Forening 

http://www.legeforeningen.no/onkologi

