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Tilstede:                                                             14.11.18     

Arne Stenrud Berg/Vestre Viken HF 

Åslaug Helland/OUS-DNR 

Astrid Dalhaug/NLS-Bodø 

Stein Sundstrøm/St.Olav 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS  

 

Referat NOF onsdag 14.11.18 

 

Tid: kl 10.00-15.00 

Sted:  GATE 4, Scandic Flesland 

 

 

88/18 Referat Telefonmøte 02.11.18 til godkjenning.  

Referat: Godkjent 

89/18 Høringssaker fra Legeforeningen.  

• 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. Referat: Åslaug ser nærmere på dette, forfatter et samlet 

svar på neste styremøte. Drøftes 14.11.18. 

Referat: Diskuteres, Åslaug sammenfatter et svar som sendes til diskusjon. 

• Høringssak 46/18: (09.11.18) Ny høring – Landsstyremøtet 2019. – Planlegging 

av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m. Frist 11.01.19. NOF vurdering, 

konferer «vår sak» i 2017. Det er vel ikke aktuelt med nytt fokus på dette? 

Legeforeningen er i prosess angående dette området. Foreslår at vi ikke melder 

inn noe. Til drøfting. 

Referat: Ikke aktuelt å svare. 

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

11.12.18. NOF vurdering, uaktuelt å besvare. 

Referat: Ikke aktuelt å svare. 

90/18 Faglandsrådsmøte 26.09.18, konferer sak 60/18 og 65/18, 78/18  

En representant NOF må stille på det som er av møter i 2019 (1?). Hvis noen villige er 

villige utenom Styret er det fint, ellers stiller Åse. Satt opp som sak 7 i Årsmøte 

innkallingen. Konklusjon må bli etter avholdt Årsmøte.  

Referat: Åse stiller som kandidat, informerer kort på årsmøte. 

91/18 Forespørsel fra Acta Oncolocica, konferer sak 79/18 

Vi drøfter internt i Styret, men dette tas også opp som sak under «Andre Fagmedisinske 

saker til diskusjon/orientering». Konklusjon etter avholdt Årsmøte.  

Referat: Informere på årsmøte, noen som er interessert/har ideer rundt dette.   

92/18 Gjør kloke valg kampanjen, konferer Sak 15/18, sak 39/18, 48/18, 57/18, 67/18, 

sak 81/18. 

 

Telefonmøte 02.11. (Arne Kolstad, Arne Berg, Stein S), diskutert oss fram til et utkast 

de første 5 råd. Tas opp som sak under «Andre Fagmedisinske saker til diskusjon og 
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orientering». Konklusjon etter avholdt Årsmøte. 

Referat: Skal diskuteres på årsmøte, tas opp til diskusjon mtp punkter til «gjør kloke 

valg» 

Referat: diskuterer ulike forslag, Stein informerer på årsmøte 

93/18 Stråleterapeuter som utførende helsepersonell, konferer sak 83/18 

Forslag til støtte erklæring forfattet av Christoph Muller. Satt opp som sak under 

«Andre Fagmedisinske saker til diskusjon og orientering». Konklusjon etter avholdt 

Årsmøte. 

Referat: NOF støtter initiativet om at stråleterapeuter kan være utførende 

helsepersonell. Anbefaler at det skrives støtteerklæring, samt anbefale at de innhenter 

erklæring fra ledere på de største kreftavdelingene. Informeres om på årsmøte. 

94/18 OnkoLiS 

Styremøte 31.01, Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Styremøte kl 10-16, hvorav 2 

timer med Spesialitetskomiteen, og 1 time med OnkoNytt redaksjonen. «Gammel» og 

ny Spesialitetskomite møtes for å «rystes» sammen. Leder er foreløpig ikke definert.  

 

Møte med Fuxx gruppen (Åsmund Flobakk/St Olav, Markus Sonnenberg/UNN, 

Anniken Jørlo Fuglestad/Kristiansand, Cristina Flatebø Nordang (gammel)Gry Sandvik 

Haaland (ny?)/Bergen). 

 

Tema OnkoLiS: CNS, lymfom og non-melanom. Siste seanse om «når leger gjør feil  

og mestring». 

 

Referat: Alle har anledning til å møte. 

95/18 Satser Stipend/honorar og nytt Reiseregningsskjema 

Gjennomgang ved Astrid 

Referat: Gjennomgang stipend/honorar. Vedtar nye retningslinjer for 

stipender/godtgjørelser. Dekker ikke kostpenger. Pc dekkes, ikke annet pc-utstyr eller 

mobiltelefon/nettbrett.  

Når man reiser i NOF-regi bruker man statens takst eller spesifisert regning for kost 

(dekker ikke alkohol). 

96/18 Årsmøte 2018, konf sak 71/18 og sak 84/18. Avholdes i møterom FLY. 

 

• Årsmøte torsdag 15.11. kl 18.00. Endelig Årsmøte innkalling lagt ut 05.11.18 

på web. siden i Legeforeningen. Fordele hvem som gjør hva. Styrets 

sammensetning med hensyn på funksjon og verv må være avklart 

• Ta opp sak 90 (sak 7 i Årsmøte innkalling), 91 (sak 9 i Årsmøte innkalling), 92 

(sak 9) og 93 (sak 9). 

• Årsberetning, til gjennomsyn. 

• Årets Onkolog. Utnevnte er på Forum. Ingen Æresmedlem denne gangen. 

Diplom må signeres av oss alle. 

 

Referat: Gjennomgår og redigerer årsberetningen. Astrid gjennomgår budsjett og 

regnskap.      

97/18 Fagstipend 

Det utlyses 15 stipender inntil 15.000 kr mot innlegg i Onkonytt. Fagstipend til faglige 

formål som kongresser/hospitering ol.  

Samme utlysningstekst som i fjor, legger til at søkere som ikke har mottatt fagstipend i 
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2018 prioriteres. 

 

98/18 Unntaksordningen: 
Referat: Arne informerer om referansegruppen i nye metoder, ønsker innspill til 

agenda. Ønsker økt klinikerinvolvering, repr skal velges via helseforetakene, ikke via 

fagmedisinske foreninger i Legeforeningen.   

Arne lager innspill til agenda for nye metoder ang unntaksordningen. 

 

Neste styremøte torsdag 31.01.19 på Scandic Gardermoen kl 10-16. 

 

 

 
Åse Vikesdal Svilosen 

Sekretær Norsk Onkologisk Forening 

http://www.legeforeningen.no/onkologi



