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Deltakere:  
Stein Sundstrøm/St. Olavs                                                            Drammen, 13.10.17     

Andreas Stensvold/SSØ-HF 

Arne Stenerud Berg/Vestre Viken HF 

Thomas Kilvær/UNN  

 

Forfall:  

Anne Turid Bjørnevik/HUS  

 

 

Referat Telefonmøte NOF fredag 13.10.17 

 

Tid:  kl 11.30-12.30 

 

50/17 Referat Styremøte 25.08.17 til godkjenning.  

 

Ref: Godkjent 

51/17 Høringssaker fra Legeforeningen.  

 Høringssak 20/17: (23.08.17) Høring – Forslag til endring i forskrift om 

tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra 

land utenfor EØS og Sveits. Frist 01.09.17. NOF vurdering: uaktuelt for NOF å 

besvare, utgått frist.  

 Høringssak 21/17: (25.08.17) Høring – Ny personopplysningslov – 

gjennomføring av personvern i norsk rett. Frist 25.08.17. NOF vurdering: ikke 

aktuelt å svare, utgått frist.   

 Høringssak 22/17: (01.09.17) Høring – SLV har laget «Retningslinjer for 

dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler». Frist 

06.09.17. NOF vurdering: omfattende dokument, 54 sider, komplekst. Bygger 

på NOU om Prioriteringer 2014-12 (Norheim utvalget) samt til etterfølgende 

Stortingsmelding 34 (2015-16) «Verdier i pasientens helsetjeneste». Blir gjort 

gjeldende fra 01.01.18. Frist utgått, men de primære aktuelle høringsinstanser 

er farmasøytisk industri som sender inn dokumentasjon på nye legemidler. Til 

info. 

 Høringssak 23/17: (01.09.17) Høring – Endring i forskrift om rekvirering og 

utlevering av legemidler fra apotek. Frist 19.10.17. NOF vurdering: Gjelder 

først og fremst varigheten av resepter for antibiotika (AB), foreslår 10 dagers 

gyldighet etter utskrivelse. Forslag for å få ned bruken av AB. Sikkert fornuftig, 

men anses ikke relevant for NOF å svare.  

 Høringssak 24/17: (18.09.17) Høring – rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt 

system for enklere og sikrere tilgang til helsedata. NOF vurdering: dette er ny 

høring på tidligere samme sak, (desember 2016, Styremøte 02.02.17), der vi 

ikke valgte å svare. Samme vurdering nå, sikkert viktig, men velger ikke å 

prioritere dette. 

 

Ref: Styret har ingen innvendinger. 
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52/17 Gjør kloke valg - kampanje. 

Se mail og vedlegg fra Dnlf. Bra initiativ. Går på prioriteringer i praksis, på kvalitet i 

LiS utdanningen, på mer «mester-svenn» tid. Flere andre Fagmedisinske Foreninger er 

med. Anbefales å etablere en arbeidsgruppe, minimum 3 personer. Hvis vi blir med, vil 

NOF Styret være ansvarlig til å vedlikeholde og implementere disse. Tas opp på 

Årsmøte? Til drøfting. 

 

Ref: Innenfor onkologi i Norge ivaretas dette hensynet ganske godt av faggruppene 

gjennom handlingsprogrammene. Styret er enige om at NOF som «overgripende» 

fagmedisinsk forening ikke skal gå inn i dette.  

53/17 Etablering av Fagutvalg for leger i spesialisering – Fuxx – i alle fagmedisinske 

foreninger. 

Se mail og vedlegg fra Dnlf. Dette er vedtatt av Landsmøtet og pålegger NOF å 

opprette et fagutvalg (Fuxx) av LiS’er internt i den Fagmedisinske Forening. Noe 

uklart hvilken oppgave Fuxx får, men den umiddelbare er at Fuxx utnevner hoved- og 

varamedlem fra LiS inn i Spesialitetskomiteen (istedenfor YLF). Oppgaver ut over det 

er uklart. Finansieringen for drift av Fuxx må moderforeningen ta. Det er i arbeid et 

nytt forslag til organisering av Fagmedisinske Foreninger innenfor Dnlf, som skal 

fremlegges på Landsstyre møtet 2018.  

 

Drøfting: fornuftig at noen internt i Fagområdet utnevner LiS til Spesialitetskomiteen. 

Bør drøftes med Spesialitetskomiteen.  LiS’ene til René i Onko-LiS? Kan ev. tas opp 

sammen med Spesialitetskomiteen på møte 01.02.18. 

 

Ref: Saken tas opp til diskusjon i felles møte med spesialitetskomitèen i februar 2018. 

Årsmøte vil bli orientert om opprettelse av Fuxx. 

54/17 Stein Sundstrøm er innklaget Rådet for Legeetikk, opprettet sak. 

 

Uttalelser fra meg i media (interessen for min person på grunn av ledervervet i NOF) 

har medført melding til Rådet for Legeetikk, og det er blitt opprettet sak. Til info og ev. 

drøfting. 

 

Ref: Styret avventer responsen fra Rådet for legeetikk. Årsmøte vil bli orientert om 

saken.  

55/17 Nytt Styremøte i relasjon til Onkologisk Forum 15.11.17 i Oslo Holmenkollen Park 

Hotell fra 10? 

 

Årsmøte 16.11.17, eget lokale Holmenkollen Park, maks 20 personer?  

Innkalling senest 4 uker før, se forslag til utkast. Noe som skal legges til? Endelig 

innkalling sendes per mail senest 1 uke før. 

Årsrapport skal forfattes 

Årets onkolog, INGEN forslag er kommet til meg, frist (OnkoNytt) 01.10.17. Det vil si 

at dette året blir det ingen utnevnelse. 

Æresmedlem, forslag fra oss. Til drøfting. Klare kandidater?  

 

Valg, 3 nye skal inn. Behov for et fysisk møte for å bli kjent før neste Styremøte 

01.02.18 (OnkoLiS)? 

 

Ref: 
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-Styremøte 15.11.17 kl. 1000 – 1500 

-Årsmøte 16.11.17 kl. 1800 – 1900 

-Fristen til å foreslå årets onkolog utsettes til 10/11. Medlemmer i NOF orienteres pr. 

mail.  

-Ingen foreslåtte kandidater til æresmedlem  

56/17 Evt  

Ref: Ingen saker 

 

 

 
Arne Stenrud Berg 

Styremedlem 
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