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Stein Sundstrøm/St. Olav                                                             02.02.18     

Arne Stenrud Berg/Vestre Viken HF 

Åslaug Helland/OUS-DNR 

Astrid Dalhaug/NLSH 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS 

 

Referat NOF-møte torsdag 01.02.18 

 

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:  kl 15-16 

 

1/18 Referat Telefonmøte 24.11.17 til godkjenning.  

Referat: Godkjent 

Tillegg sak 69/17:Miriam Alsaker stiller som kandidat i møte mtp prioriteringer i 

helsevesenet. 

2/18 Høringssaker fra Legeforeningen.  

 Høringssak 01/18: (12.11.17) Høring – Saker til Landsstyremøtet 2018. Frist 

29.01.18. Ikke meldt inn, konferer fjorårets møte. 

Referat: Ikke aktuelt å svare på. 

 Høringssak 02/18: (19.12.17) Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus. Frist 

23.02.18.  

Referat: diskutert mye på Ledermøte Dnlf. Vurderes uaktuelt å svare.  

 Høringssak 03/18 (10.01.18) Høring – Endring i forskrift om ansettelse og 

opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Frist 01.03.18.  

Referat: Stein lager høringssvar.  

Anses viktig å utvikle undervisningskompentanse, bra at dette følges opp. 

 Høringssak 04/18 (19.01.18) Høring – Intern høring: Forslag til strategi for 

Legeforeningens internasjonale arbeid. Frist 05.03.18. 

Referat: Ikke aktuelt å svare på dette. 

 Høringssak 05/18 (17.01.18) Høring – Intern høring – forslag til endringer i 

Reglement for Rådet for Legeetikk. Frist 01.03.18. 

Referat: ikke aktuelt å svare. 

 Høringssak 06/18 (26.01.18) Høring – Utkast til standarden Tilbakemelding på 

henvisning.  

Referat: ikke aktuelt å svare. 

 Høringssak 07/18 (24.01.18) Høring – Forslag om endringer i 

kreftregisterforskriften. Frist 18.02.18.  

Referat: Stein lager et høringssvar, vi gir pos støtte til endringen. 

 

3/18 Gjennomgang av 1) Lover for Den norske Legeforening, 2) Landsstyrets 

sammensetning, 3) Instruks – Valg av landsstyrerepresentanter, 4) Valgprosedyrer for 
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FaMe’er, herunder valg i NOF, tillatelse til å avholde valg i relasjon til Onkologisk 

Forum, 5) NOF’s lover, per 30.09.2006.  

Referat: Vi leser gjennom regelverket. 

Åse ser på forslaget for vedtekter for NOF, gjennomgang neste møte. (ny sak)  

 

Kort om NOF sin arbeidsmåte (konferer tlf møte 24.11.17). 

Styret NOF 2017-19 

Stein Sundstrøm, leder til 2018/Onk Forum 

Arne Berg, nestleder 

Åse Vikesdal Svilosen, sekretær 

Astrid Dalhaug, økonomi ansvarlig 

Åslaug Helland, styremedlem 

 

Referat: foreslår et stipend på 15000kr for å oppdatere web-siden. Åslaug Helland 

forsøker å få tak i noen som kan gjøre dette, hun er bindeleddet til NOF.  

 

Vara til styret: 

Oluf Røe 

Renate Berget Galleberg 

Marie Grøn Sælen 

Lotte Rogg 

 

Valgkomite: 

Andreas Stensvold 

Anne Turid Bjørnevik 

Thomas Kilvær 

4/18 Konferer Sak 59/17 om organisatorisk endring av Fagakse i Dnlf, og Sak 53/17 om 

opprettelsen av Fuxx.  

 

Ny organisering av den fagmedisinske akse er vedtatt på Landsmøtet 2017. Se vedlegg 

av rapport for organisering. Man ønsker å styrke den fagmedisinske siden og skille 

tydeligere mellom fag og fagforening. 

 

Det opprettes følgende (forslag): 

«Faglandsråd» (alle 49 FMF får minst en representant i dette, medlemstall n > 1000 får 

flere i Faglandsrådet). Bør velges blant det aktuelle FMF’s styrerepresentanter, 

alternativt en Fuxx representant. I FMF med > 1000 medlemmer oppfordres 

representant 2 til å være en LiS. Faglandsrådet skal koordinere det medisinske faglige 

arbeidet i Legeforeningen. Faglandsrådet skal medvirke til å påvirke grunn- og 

spesialistutdanningen. 

 

«Fagstyre» skal være et kontaktpunkt og koordinerende organ og skal være et «lett 

tilgjengelig sted å henvende seg i faglige spørsmål både for interne og eksterne 

instanser». Skal bestå av 8-9 personer. Fagstyret kan delegeres oppgaven med å 

godkjenne Spesialitetskomiteene.  

 

Dagens «Fagmedisinske gruppe, FaMe» har 20 representanter til Landsstyret. Alle i 

Fagstyret går inn, 11-12 representanter fra Faglandsrådet skal velges i tillegg. 
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Dagsmøte 20.11.17 innkalt fra Dnlf til første gjennomgang av organisasjonsendringen. 

Ingen fra det tidligere NOF Styret hadde anledning til å stille. Regner med at vi får et 

referat fra denne dagen, med plan om flere møter for organisasjonsutviklingen-

endringen. Til info/orientering.  

 

Aktuelt å drøfte organisasjonsendringene sammen med Spesialitetskomiteen på møte 

01.02.18 (OnkoLiS), og utnevnelse av Fuxx medlemmer. 

 

Referat: foreløpig har Fuxx bare et mandat: utpeke LIS til spesialitetskomiteen. 

Foreslår lis som er engasjert i onko-Lis. (spørres under møtet med onkonytt, venter 

tilbakemelding) 

5/18 Kartlegging av etiske utfordringer i Onkologi 

Konferer Sak 62/17 og 72/17. Se brev fra Rådet for Legeetikk. NOF utfordres til å 

respondere på 1) etisk refleksjon i onkologien, 2) få oversikt over hvilke dilemmaer 

som er særlig viktig nå og fremover (innen onkologien). Frist 01.04.18. 

 

Arne Berg har laget et utkast til Styremøte 01.02.17. Til drøfting. 

 

Referat: alle slutter seg til utkastet. Stein sender det til Rådet for Legeetikk med evt 

omformuleringer. Enige om hovedpunktene. 

6/18 Sak SS til Rådet for Legeetikk 

Tilsvarende sak er også meldt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Behandlet av Klinisk 

Etikk komite ved St Olav, som har kommet med en uttalelse. Intet svar fra 

Fylkesmannen så langt. 

 

Saken i Rådet for Legeetikk utsatt til februar -18 

Til info 

Referat: Stein informerer om saken. Venter på  tilbakemelding. 

7/18 Ny Nasjonal Kreftstrategi 2018-22 

Møte 05.12.17 for innspill. Astrid deltok på vegne av NOF (og som onkolog for Helse 

Nord).  

Referat: info fra Astrid som deltok på møtet. Forventer en høring etterhvert. 

8/17 Prognosebehov onkologer. 

Svar fra Helsedirektoratet, se mail, samt rapport «Leger i kommune- og 

spesialisthelsetjenesten». Til info-drøfting. 

Referat: Stein informerer. Lite tilbakemelding utenom at onkologi er et strategisk 

område. 

9/18 Konferer sak 70/17. 

Avsendt brev til Sentralstyret ved Presidenten i Dnlf. Foreløpig ikke hørt noe, til info. 

Referat: Stein informerer, ingen tilbakemelding fra legeforeningen. 

10/18 Fagstipend 2018. 

Prosedyre for tildeling.  

Referat: fagstipend 10.000kr, forutsetter bidrag i Onkonytt. 

Dersom det blir > 10 søkere, prioritere de som ikke har fått bidrag siste 2 år.  

Dersom fortsatt  > 10 søkere gjennomføres loddtrekning med min 2 fra styret tilstede   

(Arne og Åslaug). 

Utbetales mot kvitteringer på utlegg. 
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11/18 Mini-OnkoLiS 

Forslag fra René van Helvoirt. Til diskusjon. Vil også bli drøftet med René når vi 

møter Redaksjonsgruppa senere i dag 

Referat: Rene foreslår dagsmøte på høsten for lis, i tillegg til Onko-LIS. Mest sanns 

selvfinansierende.  

Rene informerer avdelingsledere om forslaget og ber om tilbakemelding mtp om lis-

legen vil prioriteres til å få fri til dette. Må ikke gå utover Onko-LIS som er godt 

innarbeidet i avdelingen. 

 

12/18 Norsk Stråleterapimøte 2018. 

Til info. Arrangeres tirsdag og onsdag 18. og 19. september. Tema blir denne gang: Ca 

mammae, nye teknikker (pustestyrt osv) og fraksjonering/hypo 

Arrangementskomite: Lott Rogg (OUS-Ullevål) 

Programkomite: Ingvild Mjaaland (SUS-Stavanger), Kristin Reinertsen (OUS-DNR) 

Referat: Programkomiteen ordner alt. Stein åpner møtet. 

13/18 Økonomi 

Regnskapsoppsett og oversikt, hvordan gjøre denne lettere forståelig. Budsjett. 

Referat: Astrid gjennomgår foreløpige regnskapstall fra 2017, samt legger fram 

forslag til budsjett for 2018. Veldig bra! 

 

14/18 Protonterapi, plan for klinisk forskning 

Brev fra Åse Bratland/OUS, til info. Planlegges møte 04.09.18 på Gardermoen. Hvem 

kan delta på vegne av NOF?  

Referat: Åslaug Helland deltar på møtet som representant for NOF. 

15/18 Gjør kloke valg kampanjen. 

Konferer Sak 52/17, der vi konkluderte i Styret om at NOF/kreft er tungt inne i 

problematikken gjennom involvering i Retningslinje arbeid via SHDir, og ikke anser at 

vi har kapasitet til å gå inn i dette. Vi svarte Dnlf sekretariatet slik. 

 

Invitasjon om work-shop 13. og 14. mars 2018 på Radisson SAS Blue Scandinavia. 

Kampanjen går mye på overdiagnostikk og overbehandling. Siste punkt er nok en 

virkelighet innen onkologien, men er sammensatt. Skal vi delta? 

Referat: ASCO har gjort mye arbeid mtp dette.  

Stein og Åse ser på muligheten for å delta. 

16/18 OnkoLiS godtgjøring Rene 

Spør om godtgjøring som kursleder, NOK 6000/dag. Aldri tatt ut noe før. LMI godtar 

at et slikt honorar betales fra sponsorpenger. 

Referat: Rene får godgjøring ifølge legeforeningens takster på 6000kr/dag. 

17/18 Spesialitetsrådet seminar om Spesialistutdanningen 02. og 03.05 Oslo, Soria 

Moria 

 

Referat: NOF er invitert til dag 2, altså 03.05. Astrid deltar fra NOF. 

 

18/18 Planlegging av styremøter NOF 2018: 

Telefonmøter fredager 11.30-12-30: 

9. mars 

27. april 

25. mai 

http://www.legeforeningen.no/onkologi


 

Norsk Onkologisk Forening, ”Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening” 

Stein Sundstrøm. www.legeforeningen.no/onkologi 

24. august 

28. september 

Møte ifm onkologisk forum 14.11.18, årsmøte 15.11.18. 

 

 

 

 
Åse Vikesdal Svilosen 

Sekretær, Norsk Onkologisk Forening 
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