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Deltagere:                                                             05.11.18     

Arne Stenerud Berg/Vestre Viken HF 

Åslaug Helland/OUS-DNR 

Astrid Dalhaug/NLS-Bodø 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS 

Stein Sundstrøm/St Olav 

 

Referat telefonmøte NOF fredag 02.11.18 

 

Tid: kl 11.30-12.30 

 

 

76/18 Referat Telefonmøte 21.09.18 til godkjenning. 

Referat godkjent.  

77/18 Høringssaker fra Legeforeningen.  

 Høringssak 41: (25.09.18) Høringsnotat – Prioritering på klinisk nivå. Frist 

12.10.18. SS har oversendt høringssvar, etter innspill/gjennomsyn fra dere.  

Referat: svar sendt 

 Høringssak 42/18: (09.10.18): Høring – Tilleggs høring om endringer i forskrift 

om opptak til høyere utdanning for opptak til studieåret 2019-2020, Medisin 

ved Universitetet i Oslo. Frist 24.10.18. NOF vurdering, konferer innlegg i 

Tidsskriftet nylig om dette. Vårt opptakssystem i Norge er kun basert på 

karakterer/forbedring av disse og annen tilleggsutdanning, som medfører til 

dels flere år med ekstra studier før man er kvalifisert til opptak. Dette er 

uheldig. Støtter forslaget, svar avsendt per 11.10.18. 

Referat: svar sendt. 

 Høringssak 43/18: (09.10.18) Ny høring – Regional utviklingsplan for Helse 

Vest RHF. Frist 24.10.18. NOF vurdering: tidligere avsendt svar 14.09 forfattet 

i fellesskap med Spesialitetskomiteen om Regionale Utviklingsplaner for Helse 

Sør-Øst, Helse Midt og Helse Nord. Vårt svar var overordnet helseregion, 

derfor uaktuelt å sette seg inn i denne og svare.  

Referat: ikke aktuelt å svare. 

 Høringssak 44/18: (30.10.18) Ny høring – Intern høring – 

Inkluderingsutfordringer – Utvikling av ny politikk i Akademikerne. Frist 

17.12.18. NOF vurdering: uaktuelt for oss å svare, har ikke satt meg inn i saken. 

Referat: ikke aktuelt å svare. 

 Høringssak 45/18: (30.10.18) Ny høring – Strategi for rasjonell bruk av 

bildediagnostikk. Frist 20.11.18. NOF vurdering, dette er noe vi bør se på, 

onkologi er storforbruker av bildediagnostikk. Går litt over i «Gjør Kloke 

Valg» kampanjen. Har noen anledning til å se på denne?  

Referat: Åslaug ser nærmere på dette, forfatter et samlet svar på neste 

styremøte. 

78/18 Faglandsrådsmøte 26.09.18, konferer sak 60/18 og 65/18  

Møte 26.09.18, Åse deltok. Referat, info. Det ble valgt et Fagstyre som skal sitte i 2 

(4?) år. Nytt møte i Faglandsrådet om 1 år. Ikke valg før høsten 2019 for «offisiell» 

valgt representant fra NOF for Faglandsrådet. Velges på Årsmøte 2019. Vi bør avklare 
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hvem som ev. kan stille på møter i 2019. Hvor mange? 

Referat: viser til mail fra Faglandsrådet. 

Skal velge repr fra NOF til Faglandsrådet, dette må gjøre på årsmøte. Dersom noen 

ønsker å involvere seg i fagstyret/landsstyret må disse velges til Faglandsrådet, Åse 

kan evt stille dersom ingen andre aktuelle kandidater. 

79/18 Forespørsel fra Acta Oncolocica 

Se mail fra ny editor-in-chief fra Acta, samt respons fra Kjell M Tveit. Til drøfting. 

Referat: Stein informerer om tilbakemelding fra møtet på Bornholm, dette diskuteres 

nærmere på neste styremøte.  

80/18 Nominering av Faggruppe til Kreftforeningens årlige forskningspris. Konferer 

Sak 25/18, sak 38/18, sak 47/18, sak 55/18 og sak 66/18.  

 

Åslaug har forfattet et første utkast til søknad. Frist for innsending 15.11.18. Status.  

 

Referat: Åslaug har forfattet en søknad, denne innsendes på vegne av NOF-styret. 

81/18 Gjør kloke valg kampanjen, konferer Sak 15/18, sak 39/18, 48/18, 57/18, 67/18 

 

Fått oppnevnt person fra NLCG (Odd Terje), fra NBCG (Randi Ruud Mathiesen) og 

NGICG (Christian Kersten), fra Norsk Lymfomgruppe (Arne Kolstad).  

 

Mangler respons fra NUCG og Norsk Melanom gruppe. Planlagt telefonmøte 02.11 for 

å diskutere første utkast formulert av meg, basert på Canadian og ASCO «choosing 

wisely» råd. Har flere enn meg fra NOF Styret anledning til å bidra på telefonmøte? 

 

Per i dag (11.10.18) har Norsk Radiologisk Forening, Norsk Forening for 

Allmennmedisin, og Norsk Forening for Medisinsk Biokjemi, lagt ut sine første råd. 

 

Referat: Stein har telefonmøte senere i dag, dessverre mange som har meldt forfall til 

dagens telefonmøte.  

 

82/18 Ny Spesialitetskomite må utnevnes, for 2019-2022 (4 år). 

Foregående komite har sittet i 5 år, forlenget 1 år på grunn av arbeidet med revidering 

av spesialistutdanningen. Ferdige spesialister foreslås av NOF styret til Legeforeningen 

 

Vår Fuxx gruppe utnevner LiS hoved og vara. Se vedlegg for nåværende 

sammensetning. 

 

Mye fram og tilbake, men endelig funnet villige personer. Se vedlegg. Blir Helse Midt 

og Helse Sør-Øst som bidrar. Ikke mulig å finne personer fra Helse Vest og Helse 

Nord.  

 

Planlegger at «gammel» og «ny» komite møtes 31.01.19 (i relasjon til OnkoLiS), leder 

er foreløpig ikke definert.  

 

Referat:  

Miriam Alsaker/St Olav 

Andreas Stensvold/SSØ  

Cecilie Nordstrand/Ålesund 

Olav Engebråten/OUS 
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LIS: Jan Åge Olsen/OUS 

 

Vara-LIS: Hanna Abrahamsen/AHus 

Vara: Olav Toai Duc Nguyen/Sykehuset Levanger 

Man har hatt en bred henvendelse i et forsøk på å få kandidater fra Helse Vest og 

Helse-Nord. 

 

83/18 Stråleterapeuter som utførende helsepersonell 

Se mail fra Christoph Muller, og diverse vedlegg. Dette er en sak som NOF støttet i sin 

tid, utspillet fra Sørlandet Sykehus ved kst avdelingssjef Ivan Olsen.  

 

Dette er jobbglidning i praksis, som etterspørres av det offentlige helsevesen. Christoph 

ber om at dette settes opp som punkt til diskusjon på Årsmøte (innmeldt innen riktig 

tid). Til drøfting. 

 

Referat: Dette støttes av NOF, uten at man kjører selvstendig sak. Åpen støtte til 

Sørlandet Sykehus. Diskuteres videre neste styremøte. 

84/18 Planlegging av Årsmøte 2018, konf sak 71/18 

Onkologisk Forum i Bergen 15. og 16.11. Styremøte dagen før 14.11 (10-15/16).  Hvor 

lang tid trenger vi? 

 

 Årsmøte torsdag 15.11. kl 18.00. Årsmøte innkalling sent ut 14.10. En 

tilleggssak, fra Christoph Muller (sak 83/18). Intet valg i år. Konferer valg 

2017, og presisering i forslag til nye Vedtekter. Styret fortsetter med uendret 

struktur? 

 

 NOF representant til Faglandsråd. Hvordan var det Åse? En fra Styret må stille 

i møte i Faglandsråd til neste år. Så formelt valg i 2019 for funksjonstid fra 

2020? Åse, er det kommet noe referat fra møtet 26.09? 

 

 Årets Onkolog. Har meddelt Moya at vi trenger taletid under middagen. NOF 

har fått 2 (3) forslag. Vi landet sist. Ingen Æresmedlem denne gangen. 

 

NOF dekker reise og opphold + kongressavgift. 

 

Referat: 

Styremøte kl 10-15 inkl lunsj 

Stein oppdaterer årsmøteinnkallingen 

Årets onkolog: Andreas Stensvold 

 

85/18 Se mail fra Legeforeningen Anita Lyngstadaas 

Møte tirsdag 20.11.18 i SLV sine lokaler. Noen fra Styret bør stille. 

 

Referat: Åslaug stiller på dette møtet. 

86/18 Årsmøtefastsatt kontingent for 2019 

Se mail fra Legeforeningen. Foreslårat vi IKKE øker kontingenten, har ikke gjort det 

før, følger «satsen» fra Legeforeningen 

Referat: ingen ekstra kontingent. 
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87/18 Målbilder. DIS. 

Astrid informerer, pas skal selv kunne lese diverse prøvesvar. 

 

 

 
Åse Vikesdal Svilosen 

 

Sekretær Norsk Onkologisk Forening 
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