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                                                             02.10.19     

Deltakere:  

Arne Stenrud Berg/Vestre Viken HF 

Åslaug Helland/OUS-DNR 

Astrid Dalhaug/NLS-Bodø 

Stein Sundstrøm/St. Olavs 

 

Meldt fravær 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS 

 

 

Referat telefonmøte Styret NOF onsdag 02.10.19 

 

Tid: kl 16.00-17.00 

 

 

69/19 Referat fra telefonmøte 30.08.19 til godkjenning. 

 

Ref: Godkjent 

70/19 Høringssaker fra Legeforeningen 

• Høring 27/19: (03.09.19) Høring: NOU 2019: Når krisen inntreffer. Frist 

14.11.19. NOF vurdering: uaktuelt å besvare. 

• Høring 28/19: (03.09.19) Høring – Endringer i akuttmedisinforskriften og flere 

forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten. Frist 22.10.19. NOF vurdering: 

uaktuelt å besvare. 

• Høring 29/19: (18.09.19) Høring: Intern høring – Høring fra Akademikerne – 

Policy dokument: Helseområdet. Frist 22.10.19. NOF vurdering: svær generelt 

og allmennt akseptert påstander om Helse i dokumentet fra Akademikerne. 

Uaktuelt å svare. 

 

Ref: Orienteringssak 

71/19 Informasjon - Spesialitetetsskomiteen, endret sammensetning.  

LiS Jan Åge Olsen er ferdig spesialist og trer ut. LiS vara Hanna Abrahamsson går inn 

som hoved LiS representant. Ny LiS vara Odrun Katrine Bergland. Rekruttert av Fuxx 

gruppen. 

 

Ref: Orienteringssak  

72/19 Informasjon – Oversikt OnkoNytt regnskap nr 1 2019. Tilført NOF NOK 155 200. Er 

det omtrent som budsjettert? (Astrid) 

 

Ref: Kun ett Onkonytt i 2019, to årlige nummere fra 2020 er planlagt.  

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

 

Brev avsendt 06.07.19. til 16 ulike Faggrupper. Per 17.08 fått svar fra 6: CNS, Gyn, 

NBCG, NLCG, Nasjonal Kompetansegruppe for seneffekter, og NMG (norsk 

melanom gruppe).  
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Purret per 06.09.19. Fått svar fra ytterligere 5 grupper. 

 

NUCG: startet arbeidet 2007. NUCG har innvirkning på hvem som velges sammen 

med RHF. Innflytelse på hvem. Første ferdigstillelse 2010. Faggruppen gjør 90 % av 

jobben, HDir 10 %. Lite/intet fritak. Fritids arbeid i all hovedsak. Bør revideres 1 x/år. 

Ikke evnet dette ennå. Lite/ingen støtte økonomisk. 

 

NICG-HPB (lever-galle-pancreas): Startet 2009. Utvalgt personer som satt i NGICG-

HPB, dvs bra innvirkning på hvem. Vet ikke hvem som bestemte, men NGICG har 

innflytelse. Lite/ingen støtte fra HDir. Fri til møter, men det meste er fritidsarbeid. 

Magert budsjett for skrive gruppen. Bør revideres hvert år, ev annet hvert. Blir de facto 

revidert for sjelden. HDir er helt perifere, «de har ikke bedt om de retningslinjene som 

er mest etterspurt». Støtte «for lav». 

 

NGICG-ØV: Start 2006, første utgivelse 2007. RHF valgte, men NGICG hadde 

impact, og sentrale aktuelle personer var i NGICG. > 90 % av arbeidet gjøres av 

NGICG. Nesten alt fritidsarbeid.  De evner revidering nesten 1 x/år. Etter forslag til 

endring, tar det 6-9 mnd i tid før HDir får endret. Økominisk støtte: kunne vært mer. 

 

NGICG-CRC: mangler 

 

NUCG-Blære: Første versjon levert 2012, publisert 2013. Baserer seg på tidligere 

arbeid «Nasjonale anbefalinger for blærekreft» utarbeidet av Rolf Wahlquist i 2005. 

NUCG har impact på hvem som bidrar, sammen med HDir, ingen konflikt. 

Faggruppen gjør jobben, HDir ordner ref.listen og publisering. Stort sett/mye 

fritidsarbeid. Ambisjon om revidering 1 x/år. Ønsker økonomi til samling med 

overnatting for redaksjonen, avslått av HDir pga økonomi, men NUCG bidro. 

 

Norsk Nevroendokrin gruppe: Start november 2015. Utvelgelse fra Faggruppen, ingen 

kontrovers med HDir. Første ferdigstillelse juni 2018. Faggruppen gjorde arbeidet. 

«Det meste ble lagt på fagruppen. HDir jobber mer med avsluttende redigering. HDir 

sine fagperson kom med svært mange innspill som nok forsinket prosessen betydelig. 

Usikker på om kvaliteten ble økt av den grunn». Fri til samlinger osv, men arbeid på 

fritid, i all hovedsak. Ønsket revidering hvert 2. år. Første revidering høst 2019 etter 

plan. Ingen økonomisk støtte, så langt. Skal søke. 

 

NFPM: Start 2005. Utvelgelse via NFPM og RHF’ene. HDir besteme/valgte, men 

ingen kontrovers. Utgitt første gang 2007. Faggruppene gjør nesten alt, men HDir siste 

finpuss. Leder har frigitt 10 % i sin arbeidstid til dette. For resten, mest på fritid. 

Ønsket revidering hvert 3. år. Revisjon i 2010, 2013 og 2015. Ofte opp til 1 år fra 

revisjon fra Redaksjonsgruppen til ferdigstillese fra HDir. Har økonomisk drift fra 

HDir til gruppen, HDir dekker reise og opphold ved samlinger og møter.   

 

Mangler respons fra Norsk Lymfom Gruppe, Norske Selskap for Hematologi, 

Thyreoidea, ØNH, Sarcom. 

 

Oppsummert:  
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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. 

 

Ref: Orientering om ovenstående fra Stein som planlegger å forfatte sammendrag om 

situasjonen for publisering i Onkonytt og orientering til SHdir.  

74/19 Gjør Kloke Valg 

Min stoooore dårlige samvittighet. Skal vi melde inn de 6 råd vi har direkte til Dnlf 

uten noe mer. Bør ha referanser til hvert Råd, anbefalt. Har noen kapasitet til ev. å 

finne disse? Kan gjøres enkelt ved ev. kun vise til «Choosing Wisely» i USA og 

Canada, eller mer utdypet til spesifikke referanser/artikler/reviewes osv. 

 

Ref: Stein sender det vi har til Legeforeningen.  

75/19 Konferer Sak 62/19, innføring av «Obligatorisk etterutdanning for spesialister». 

Konferer oppdragsdokumenter fra Dnlf 27.06.19. Vi blir bedt om å opprette en 

Arbeidsgruppe innen 15. september, og ferdig rapport fra denne gruppen innen 1. 

desember 2019.  

 

Følgende 4 har sagt seg villig:  

Silje Songe-Møller, Østfold-Kalnes 

Alina Porojnicu, Vestre Viken Drammen 

Katarina Puco, AHUS 

Stein Sundstrøm, St Olav 

 

Bør ha et startmøte. Ferdig rapport fra oss innen 01.12.19. Spesialitetskomiteen har 

drøftet dette, og ønsker forlenget frist.  

 

Ref: Det er opprettet en gruppe på 4 personer, Stein sender søknad om utsatt frist 

sendes legeforeningen.  

76/19 Konferer Sak 63/19. Faglandsrådet - Valg 

 

Åse var med på møtet 11. og 12.09. Referat. 

 

Valg av medlemmer til Faglandsråd, 2019-2021. Dnlf ønsker navn på oppnevnte 

representanter innen 01.09. Faglandsrådsmøte avholdt 11. og 12. september 2019. 

 

1) NOF har fått aksept for at oppnevning av medlemmer til ulike Utvalg og Grupper i 

Dnlf skjer etter Onkologisk Forum og Årsmøte NOF i november hvert år. 

2) I kraft av NOF sin størrelse er vi kvalifisert for 1 representant i Faglandsrådet. Ved  

> 1000 medlemmer ( i dag n= 572, per juni 2019) må vi stille 2, hvorav 1 må være en 

LiS.  

3) Valgkomiteen (Andreas Stensvold, Anne Turid Bjørnevik, Thomas Kilvær) er på 

saken, og har fått beskjed om at Valgkomiteen må få definert en representant til 
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Faglandsrådet ved valget nå i høst. 

 

Det sakses fra legeforeningens lover § 3-6-5-1 (2): «Delegatene som velges til 

faglandsrådet bør fortrinnsvis være leder, alternativt styremedlem eller årsmøtevalgt 

medlem fra den respektive fagmedisinske forening. Representanten(e) velges på den 

respektive fagmedisinske foreningens årsmøte, jf § 3-6-3-2.»   

 

Som man ser av legeforeningens lover: helst bør en fra Styret sitte i Faglandsrådet, 

men det åpnes for en årsmøtevalgt representant.  

 

Ref: Vi avventer valg av NOF-representant ved årsmøte.  

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. Bør NOF ta initiativ for 

søknad Gruppevedtak MSI uavhengig av origo? Innføring av generell testing av MSI 

high? Til diskusjon. 

 

Ref: Det er grunnlag for å søke generelt unntak om immunterapi for metastatisk kreft 

med MSI-high uavhengig av origo. Arne lager utkast til søknad på vegne av NOF.  

78/19 Konf Sak 66/19. Norsk Stråleterapi møte. 

Avviklet 19. og 20.09.19. Tema: Adaptiv Stråleterapi. Arrangementskomiteen fra 

NOF: Lotte V Rogg, OUS-Ullevål. Programkomiteen fra NOF: Vilde Haakensen, 

OUS-DNR, Anne Gry Bentzen, UNN-Tromsø.  

 

123 deltagere, 19 onkologer. Vellykket møte. Tema neste år ikke avklart.  

 

Det pleier å være et evalueringsmøte i desember ved DNR med tanke på erfaring og 

endelig bestemmelse av neste års tema. Ny leder, ev. nestleder bør stille der.  

 

Ref: Orienteringssak 

79/19 Årets onkolog og æresmedlem.  

Årets onkolog: Ingen nye nominasjoner innkommet (frist 01.10.19), men den som er 

foreslått er et godt valg. Arne, du må være innpisker slik at vedkommende er der! 

 

Æresmedlem: litt delikat, men noen av dere andre må i tilfelle styre dette. 

 

Jeg har meddelt til Moya at vi har noe på programmet under Festmiddagen.  

 

Ref: To skriftlige nominasjoner til årets onkolog. Styre er engige om årets onkolog og 

ett nytt æresmedlem, offentliggjøres på Onkologisk forum. Astrid ordner diplomer.  

80/19 Planlegging av Årsmøte 21.11.19. 

1) Årsmøte innkalling minst 4 uker før møte, dvs innen 24.10.19 

2) Årsmøte referat 

3) Revisjon - økonomi 

4) Valg på nytt Styre, inkludert vara 

5) Valg på representant til Faglandsråd 

6) Fagmedisinske saker.  
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Andre saker? 

 

Se utkast til Årsmøte innkalling, noe som savnes? 

 

Styremøte 20.11. fra kl 10-15. 

Redaksjonen OnkoNytt ønsker et møte med oss  

 

Ref:  

Enighet om 3 ekstra punkter til årsmøte:  

-Forslag om å erstatte 10 000 av stipender til styremedlemmer, Onkonyttredaksjon og 

web-redaktør med et skattefritt honorar. Dette er i tråd med gjeldende regelverk.  

-Pga økende arbeidsmengende forbundet med styrelederverv i NOF planlegges forslag 

til årsmøte om å be det nye styre om å utrede muligheten for å  frikjøpe leder i NOF 

med noe lønnsmidler, eksempelvis 20% stilling fom valget i november 2021.  

- Forslag til årsmøte om å avsette 225000 (15 X 15 000,-) i fagstipender til 

medlemmene, uendret fra 2019.  

81/19 Status Stipend, Arne 

 

Ref: Populær ordning, videreføres neste år gitt forankring i årsmøte.  

82/19 Ev. 

 

Ref: -Forespørsel om NOF vil delta i Nettverk for hjernehelse. NOF er positive til 

deltakelse da en rekke onkologiske problemstillinger kan relateres til hjernehelse. 

-Neste telefonstyremøte fredag 1/11 kl. 1130.   

 

 

 

 
Arne Stenrud Berg 

 

Nestleder Norsk Onkologisk Forening 
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