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Tilstede:                                                             31.01.19     

Arne Stenrud Berg/Vestre Viken HF 

Åslaug Helland/OUS-DNR 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS 

Stein Sundstrøm, St.Olav 

Fravær: 

Astrid Dalhaug 

 

Referat styremøte NOF torsdag 31.01.19 

 

Sted:  Scandic Oslo Airport 

Tid: kl 10.00-16.00 

 

NOF alene:      kl 10-12 

Lunsj:       kl 12-13 

NOF + Spesialitetskomiteen    kl 13-15 

NOF + OnkoNytt redaksjonen + Fuxx gruppen kl 15-16 

 

01/19 Møte med Dnlf om Kloke Valg (Bente K Johansen, Sigrid Rød). Konferer sak 15/18, 

39/18, 48/18, 57/18, 67/18 og 81/18. 

Manglende videre fremdrift har ligget på meg. Oppdatering fra Dnlf om status for 

kampanjen, web.side, oppdatering osv. Strukturere videre fremdrift. 

 

Referat: Bente K. Johansen informerer om Kloke valg, og hvordan komme videre. Dnlf 

er behjelpelige med publisering av rådene med plakater, samt søke midler for 

publisering. Dnlf ønsker å publisere rådene til publikum. 

Stein lager utkast til rådene, sendes til styret for innspill. Deretter sendes det til 

faggruppene for gjennomlesning før telefonmøte for endelig ferdigstillelse. 

 

02/19 Referat fra Styremøte 14.11.18 til godkjenning. Årsmøte 15.11.18 referat godkjent og 

signert, og innsendt Legeforeningen. 

 

Referat: godkjent  

03/19 Høringssaker fra Legeforeningen.  

• Høringssak 47/18: (09.11.18) Ny høring – Innspill til Åpenhetsutvalget. Frist 

11.12.18.  

Referat: ikke aktuelt å svare 

• Høringssak 48/18: (27.11.18) Ny høring – Utkast til forskrift om medisinske 

kvalitetsregistre. Frist 22.01.19. 

Referat: ikke aktuelt å svare 

• Høringssak 49/18: (13.12.18) Intern høring – Søknad om opptak som 

spesialforening under Dnlf – «Legenes forening for helseteknologi og 

innovasjon». Frist 21.01.19.  

Referat: Stein har sendt et svar på dette hvor dette støttes. 

• Høringssak 01/19: (03.01.19) Høring – Intern høring, Landsstyresak – 

Fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2021. Frist 22.03.19. 
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Referat: ikke aktuelt å svare 

• Høringssak 02/19: (09.01.19) Høring: Landsstyresak –Valg av representanter til 

SOP-styret. Frist 01.03.19.  

Referat: ikke aktuelt å svare 

• Høringssak 03/19: (10.01.19) Intern høring –Rapport fra Legeforeningens 

ressursgruppe for psykiatri og rus. Frist 10.02.19.  

Referat: ikke aktuelt å svare. 

• Høringssak 04/19. (14.01.19) Ny høring – Forslag til nasjonale retningslinjer 

for helse- og sosialfagutdanninger – Medisinutdanningen. Frist 18.02.19. 

Referat: Ikke aktuelt å svare. 

• Høringssak 05/19 (15.01.19): Høring – Landsstyresak – Valg av nytt 

sentralstyre – Forslag til kandidater. Frist 01.05.19.  

• Referat: Ikke aktuelt å svare 

04/19 Grupperom på Legeforening (Arne) 

Skal vi ta det i bruk for interne diskusjoner, lagring? 

 

Referat: Arne viser muligheter på grupperom. Beslutter at vi forsøker dette en periode. 

Legger inn aktuelle dokumenter, eks referater, høringer osv. Møteinnkalling lastes inn 

og legger inn møtene i kalenderen.  

Vedlegg til styremøtene sendes fortsatt på mail. 

05/19 Møte SLV, tirsdag 20.11.18, Åslaug 

 

Referat: Åslaug informerer fra møte som handlet om samarbeid på tvers av 

undergrupper for kontakt av fagpersoner.  

06/19 Møte i Referansegruppen Nye Metoder 03.12., Arne sitter som Legeforeningens 

representant sammen med Anita Lyngstadaas fra Legeforeningen. 

Arne har hatt innspill i forkant, oversendt før avholdt møte, referat Arne 

 

Referat: Arne har sendt mail med referat fra møtet. 

07/19 Konferer sak 5/19. Brev fra NOF/Arne 14.11.18 om at Nye Metoder uten forvarsel og 

informasjon har endret kriterier for Unntaksordningen i relasjon til 

medikamenter/metoder som er under metode vurdering. Besvart fra 

Beslutningsforum/RHF Fagdirektørene per 02.12.18. 

 

Referat: Arne informerer. Diskusjon rundt svaret settes opp som sak til neste 

styremøte.  

08/19 Status Proton sentre 

Utspill av O T Brustugun i Aftenposten. Omtale i min leder i Onkonytt 2/2018. Flere 

nye oppslag i DM. 

 

Jeg/vi har diskutert oss fram til at det sannsynligvis ikke er riktig at NOF er en pådriver 

i denne debatten. Viktig(ere) med ev. innspill fra Avdelings- og Klinikkledere rundt 

forbi om dette. 

Til diskusjon.  

 

Referat: Stein informerer. NOF har ingen samlet uttalelse i saken, men hver enkelt 

uttaler seg på egne vegne.  

09/19 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening 
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Seminar 06.02.19, tema: persontilpasset medisin. Aktuelt å delta? 

Noen som kjenner til Norsk sykehus- og helsetjenesteforening? Uavhengig av 

RHF’ene. Frittstående?  

Referat: Ingen fra NOF deltar på dette møtet. 

10/19 Økonomi 

Se mail fra RSM Norge (vårt revisor firma). Aktuelt å opprette datarom? Astrid 

orienterer. 

Referat: Astrid tar kontakt med revisor for å få ordnet dette. 

11/19 Prinsippdiskusjon om hva vi skal kunne sende ut via fellesmail NOF/Legeforeningen. 

Konferer mail diskusjon. Mange som vil ha oss/NOF til å distribuere ut henvendelser 

og invitasjoner. «Trøtter vi ut» mottagerne? Jeg har ikke oversikt over hvor mange vi 

når og som leser mail via Legeforening (inn med brukernavn og passord). 

Referat: Bør være litt kritiske til hva som sendes ut via fellesmailen. Diskuteres i styret 

ved hver enkelt tilfelle. 

12/19 Integrert palliasjon 

Se utspill fra Åslaug og tidligere avsendt Høringssvar fra NOF vedrørende NOU 2017 

På Liv og Død. Innhentet Dnlf sitt endelige (felles) høringssvar. Ikke så mye fra vårt 

svar er gjenkjennelig i dette. Se vedlegg. Til diskusjon. 

Referat: Diskuteres videre på neste møte, forslag om å skrive et innlegg i Onkonytt. 

Åslaug og Stein tar initiativ men hele styret inkluderes.  

13/19 Norsk Stråleterapimøte 2019 

 

Evalueringsmøte 10.12.18 ved DNR for møte 2018, tema: brystkreft. Vellykket møte. 

N=122 deltagere, hvorav 34 onkologer, 27 fysikere, 54 stråleterapeuter, 7 utstillere. I 

økonomisk balanse NOK 10 000 i overskudd. Vel gjennomført på Thon Hotell Opera 

 

Tema for møte 2019: Adaptiv strålebehandling – hvordan håndterer vi endringer 

underveis? 

Arrangementskomiteen: NOF: Lotte Rogg, OUS-Ullevål (fortsetter, var vår 

representant i 2018).  

Programkomiteen: NOF: Vilde Drageset, OUS-DNR, Anne Gry Bentzen, UNN 

 

Referat: Informasjon fra Stein, programkomiteen er på plass.  

14/19 ASCO og Post ASCO 2019, samarbeid med DM. 

Åslaug deltar, tar på seg ansvar for å arrangere Post ASCO sammen med DM, og 

skriver en overordnet vurdering i DM for årets ASCO. 

 

Referat: Stein informerer. 

15/19 Stipend utlyst via NOF/OnkoNytt 

Status, Arne 

Referat: 15 stipend utlyst, mottatt 9 søknader allerede. 

16/18 Datoer for styremøte/telefonmøter, fredager 11.30-12.30 

8. mars 

5. april 

3. mai 

7. juni 

23. august 

4. oktober 
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1. november 

20. november 

Årsmøte 21. november 

 

 

 
Åse Svilosen 

 

Sekretær Norsk Onkologisk Forening 

http://www.legeforeningen.no/onkologi



