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Referat Telefonmøte NOF fredag 25.08.17 

 

Tilstede: Stein Sundstrøm/ St.Olav, Andreas Stensvold/SSØ-HF,  

Arne Stenrud Berg/Vestre Viken HF, Anne Turid Bjørnevik/HUS  

Forfall: Thomas Kilvær 

 

41/17 Referat Styremøte 16.06.17 til godkjenning.  Ref: Godkjent 

42/17 Høringssaker fra Legeforeningen.  

 Høringssak 14/17: (12.06.17) Høring – Innspill til revisjon av langtidsplan for 

forskning og utdanning. Frist 15.08.17. NOF vurdering: vurderes ikke aktuelt, 

utgått frist. Ukjent om Spesialitetskomiteen har hatt innspill. Ref: ok 

 Høringssak 15/17: (14.06.17) Høring – pasientens legemiddelliste. Frist 

18.08.17. NOF vurdering: ikke aktuelt å svare, utgått frist.  Ref: ok 

 Høringssak 16/17: (21.06.17) Høring – Regional plan for 

avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst. Frist 19.07.17. NOF vurdering: ikke 

aktuelt å besvare, utgått frist. Ref: ok 

 Høringssak 17/17: (04.07.17) Høring – Forslag til nye retningslinjer for 

dokumentasjonsgrunnlag for hurtigmetodevurderinger av legemidler. Frist 

30.08.17. NOF vurdering: Forslag til retningslinjene er et omfattende 

dokument på 54 sider. Tar for seg det meste og peker på svakheter, men etter en 

kort gjennomlesning ser jeg ikke forslag til hvordan grunnlaget for vurderinger 

skal endres.                                                                                                      

NOF har pekt på forhold der nye studier viser betydelig forskjell (substantiell) 

burde være grunnlag for rask vurdering, med vektlegging av innspill fra 

klinikere som har spesiell kjennskap til aktuelle populasjon (klinikere i 

Faggruppene). I tillegg har vi offentlig pekt på at QALY metoden ikke er egnet 

til å vise effekt ved sekvensiell behandling. NOF bør komme med et svar, hvem 

kan lage et svar?  

Ref: Andreas skriver et kort svar: Vi mener det legges opp til en prosess som er 

for omfattende/ komplisert, og som dermed ikke vil bidra fortgang i 

vurderingen av nye medikamenter/ metoder.  

 Høringssak 18/17: (06.07.17) Høring – Forslag til forskrift av og tilsyn av salg 

av tobakksvarer mv. Frist 18.08.17. NOF vurdering: vi har tidligere i høringer 

x 2 støttet innstramming i salg av tobakks varer på ulike måter. Dette går på 

formalia rundt salg og overoppsyn/kontroll med salg. Uaktuelt for NOF å 

svare. Frist utgått.  Ref: ok 

 Høringssak 19/17: (22.08.17) Intern høring – Søknad om opptak som 

spesialforening under Dnlf – Norsk Hodepine selskap. Frist: 01.08.17 (?). NOF 

vurdering: ingen mening, besvares ikke. Ref: ok 

43/17 Innspill fra Odd T Brustugun, NLCG. 

Referansegruppen til Nye Metoder, bred gruppe, ikke Dnlf eller andre Fagmedisinske 

Foreninger. OT spør om NOF burde invitere seg inn i Referansegruppen. 

Diskusjon: Underlig sammensetning (hvis de navn som er representert er hele referanse 

gruppen..). Virker byråkratisk og er vel trolig uten reell innflytelse. Til diskusjon. 
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Ref: Stein sender brev til Legeforeningen, og ber dem om vurdering/ engasjement i 

saken. 

44/17 OnkoLiS 2018 

Arrangeres Oslo Gardermoen Scandic Oslo Airport, 01. og 02.02.18. Tema ØNH og 

Lunge. Rene som vanlig i rute. Styremøte med Spesialitetskomiteen 01.02.18. Til info. 

Ref: ok 

45/17 Konferer Sak 38/17. «Norsk Aften» Chicago 

Snakket med Åsmund Flobakk, St Olav/redaksjonsmedlem Onkonytt. (Erlend Tenden 

Øverbø og Kathrine Vandraas er de to andre fra «LiS» miljøet). Åsmund sin respons er 

at det kanskje er en god modell. Konferer for øvrig Best Practice, som nå lager «Norsk 

Aften» på ESMO. Forrige Referat, ta det opp som sak på Årsmøte. Kan vi sondere i 

forkant? 

Modell 2: NOF tar ansvar, delegere til 1-2 LiS’er (gruppa til Rene og OnkoLiS) som 

kan hjelpe til å få dekket ASCO deltagelse. 

Ref: Innstillingen til NOF styret er at NOF ikke skal ta ansvar for å arrangere Norsk 

Aften. Saken vil bli tatt opp på årsmøtet for endelig avgjørelse. 

46/17 Arendalsuka 2017. Andreas stilte opp. Utførlig referat i DM og andre medier. Rapport 

Andreas? Ref: Kort info fra Andreas. Oppfattes som et viktig forum for NOF å være 

tilstede på. Ber om at det nye NOF styret vurderer om man skal ha representanter fra 

NOF tilstede på Arendalsuka videre, uavhengig av om man deltar i det offisielle 

programmet eller ikke.  

47/17 Mail Torgrim Tandstad, Uro-onkolog Ved St Olav. Aker har det eneste tilbudet i Norge 

om slavage HIFU behandling i Norge, men er ikke definert som Nasjonalt Senter, selv 

om de er det eneste sted som behandler dette i Norge. En pasient fra Helse-Midt 

avvises på grunnlag av kapasitet. Innspill til NOF i forhold til «lovlighet». Ref: Dette er 

en sak som må tas opp mellom fagdirektørene.   

48/17 Spesialitetskomiteen, nåværende sammensetning og behov for ny. Olav Engebråten, 

OUS, formelt utnevnt som nytt varamedlem. Olav Toai, vara LiS, er nå godkjent 

spesialist. Vi må finne ny vara LiS som forslag til Dnlf. Ref: Det er YLF som må finne 

ny YLF representant til spesialistkomiteen. De er informert om dette. 

49/17 Evt.   Ref: Neste tlf.møte 13.10. Anne Turid melder forfall til dette møtet. 

 

 

Bergen 25.08.17 

Anne Turid Bjørnevik 

referent 
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