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Tilstede:                                                             01.11.19     

Arne Stenrud Berg/Vestre Viken HF 

Åslaug Helland/OUS-DNR 

Astrid Dalhaug/NLS-Bodø 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS 

Stein Sundstrøm, St Olav 

 

 

Referat styremøte NOF fredag 01.11.19 

 

Tid: kl 11.30-12.30 

 

 

83/19 Referat fra telefonmøte 02.10.19 til godkjenning. 

Referat godkjent 

84/19 Høringssaker fra Legeforeningen 

• Intern høring – Landsstyret 2020 – Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle 

sake m.m. (31.10.19). Frist 12.12.19 

Referat: Beslutningsforum og godkjenning av legemidler, innføring av gentesting. 

Stein melder dette som en sak til legeforeningen. 

85/19 Konferer Sak 59/19 og 73/19. Utarbeidelse av Retningslinjer.    

 

Per 01.10 kommet svar fra ØNH. 

Arbeidet startet 2015, Jan Evensen primus motor. Ferdigstillet fra Faggruppen våren 

2019, men ennå ikke ferdigstillet fra HDir. Høringssvar fra NOF avsendt 10.05.19. 

Høringssvar Dnlf avsendt 03.06.19. Det meste av arbeidet, som for andre Fagrupper, 

må gjøres på fritiden. Fri til å delta på møter og telefonmøter, men ikke avsatt tid i den 

kliniske hverdag. 

 

Fortsatt manglende respons fra Norsk Lymfom Gruppe, Norske Selskap for 

Hematologi, Thyreoidea, og Sarcom. 

 

Oppsummert:  

1) Gruppene utvelges stort sett i samråd med Faggruppene, men HDir endelig valg. 

Lite kontrovers. 

2) Faggruppene gjør stort sett alt, men siste finpuss med lay out og refereanser via 

HDir. 

3) Det ALLER meste gjøres som gratis-fritdsarbeid. NFPM har 10 % betalt leder. 

Ingen andre Faggrupper har noen formell godtgjørelse. 

4) Knipen økonomi fra HDir. 

5) Unødvendig lang tid fra forslag til revidering, til det utkommer via HDir. 

 

 

Referat: Stein oppsummerer, skriver en rapport. 

86/19 Gjør Kloke Valg, konf sak 74/19 og multiple x før det 

Bente K Johansen i Legeforeningen takker for våre 6 råd. Må ha referanser før de 
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publiseres. Har noen kapasitet til å gjøre jobben? Bør være på plass innen Årsmøte 

21.11.19 

Referat: Åslaug ser på dette, forhåpentligvis ferdig på onkologisk forum.   

87/19 Konferer Sak 62/19 og 75/19, innføring av «Obligatorisk etterutdanning for 

spesialister». Til info. Gruppa som skal jobbe med dette starter over Nyttår, klarer ikke 

å samles før.  

Mail fra Dnlf/Kari Eikvar per 24.10. Legeforeningen erkjenner at arbeidet for de fleste 

spesialitetene er forsinket og at de ikke forventer noe sluttprodukt fra oss før i 2020. 

Men vi blir bedt om å forankre dette på vårt Årsmøte. Er satt opp som sak.  

 

Følgende 4 har sagt seg villig:  

Silje Songe-Møller, Østfold-Kalnes 

Alina Porojnicu, Vestre Viken Drammen 

Katarina Puco, AHUS 

Stein Sundstrøm, St Olav 

 

Referat: Informasjon fra Stein. 

88/19 Konferer sak 77/19. 

Innvilget Gruppeunntak per 13.09.19 av Beslutningsforum. MSI high ved CRC, og 

olaparib hos pasienter med ca ovari og BRCA mutasjon. 

 

Konferer mail runde med bl.a Ekspertpanelet/Halfdan Sørby. Avsendt Gruppesøknad 

MSI high uavhengig origo (10.10.19) fra NOF (Arne).  

 

DM møte Persontilpasset Medisin 22.10.19. Referat (Arne, Åslaug). 

 

Referat: Sendt til fagdirektører. Åslaug og Arne refererer fra DM-møte, de vurderer 

om man skal skrive en kronikk/innlegg, evt samarbeid NBCG.  

89/19 Workshop Nye Metoder 30.10.19. Ingen fra NOF kunne delta. Stortingsprop 55 L 

(2018-19) som omhandler lovfestelse av Beslutningsforum har møtt mye motbør. Odd 

T Brustugun deltok på vegne av NOF på høring sammen med Dnlf/Marit Hermansen 

på forsommeren. Endelig beslutning i Stortinget utsatt. Jeg vet ikke når den skal 

behandles, men det har kommet massivt med innsigelser, og ordlyden i Prop 55 L 

(2018-19) er såpass kontroversiell at jeg vil tro utkastet må bli endret. Se mail til 

Legeforeningen.    

 

Referat: Stein informerer. 

90/19 «Nasjonalt nettverk av regionale fagråd innen persontilpasset medisin». Til info, se 

mail fra Ola Myklebost, UiB. Det er altså nedfelt et nettverk for dette av «utålmodige 

aktivister». «Forskningsnettverk for Persontilpasset KreftMedisin (PKM)» utgående 

fra universitetsmiljøer. Til info, se vedlegg. 

 

Samtidig er det nedfelt en gruppe fra RHF’ene som ser på det samme «Nasjonalt 

nettverk av regionale fagråd innen persontilpasset medisin», sluttrapport november 

2018. Hege Russenes som leder (hun sitter også i det andre nettverket). 

 

Referat: se sak 89. 

91/19 Innspill fra Novartis til NOF om manglende godkjenning i Beslutningsforumfor CAR-
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T (Kymriah). Kun til info. Ikke mye NOF kan gjøre, se mitt svar. 

Referat: Stein informerer 

92/19 Acta Oncologica og samarbeid. Se mitt svar til Kjell M Tveit. Vi har drøftet dette flere 

ganger og tok det også opp som sak på Årsmøte 2018. Fikk da «go» for å drøfte med 

Acta. Det har vi ikke fått gjort.  

 

Referat: Stein videresender svaret til Mef Nilbert i Acta, evt møte med ny og gammel 

leder med Acta etter årsmøte. 

93/19 Mail fra Kathrine F Vanderaas. Påskjønnelse med diplom i regi av NOF for nye 

spesialister. Til drøfting. Settes opp på endelig Årsmøte innkalling? 

 

Referat: Diskuteres. Drøftes igjen neste møte. 

94/19 Årsmøte 21.11.19 

Årets onkolog og æresmedlem.  

 

Er vi i rute? Diplomer? Årsmelding må skrives. Ny Årsmøte innkalling må legges ut 

etter 01.11.19. Vi har/får en ganske stram tidsplan for avvikling. 

 

Referat: Astrid/Stein ordner diplom. Gjennomgår program for årsmøte på neste 

styremøte.  

95/19 Medisinsk overaktivitet – kunnskap, dilemmaer, strategier. Møte Oslo onsdag 

06.02.19. 

Referat: Alle oppfordres til å se på dette, gir beskjed viss vi melder oss på. Stein kan 

ikke delta.  

 

 
Åse Vikesdal Svilosen 

 

Sekretær Norsk Onkologisk Forening 

http://www.legeforeningen.no/onkologi

