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Deltakere:                                                             30.08.19     

Åslaug Helland/OUS-DNR 

Astrid Dalhaug/NLS-Bodø 

Åse Vikesdal Svilosen/SUS 

Stein Sundstrøm/St Olav 

Olav Engebraaten (med på sak 62/19 og 65/19) 

 

Fraværende 

Arne Stenrud Berg/Vestre Viken HF 

 

 

Referat telefonmøte NOF fredag 30.08.19 

 

Tid: kl 11.30-12.30 

 

 

55/19 Referat fra telefonmøte fredag 07.06.19 til godkjenning. 

Referat: Godkjent. 

56/19 Høringssaker fra Legeforeningen 

• Høring 19/19: (08.06.19) Høring: NOU 2018-19, Særavgiftene på sjokolade- 

og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Frist 14.06.19.  

Referat: ikke aktuelt å svare 

• Høring 20/19: (17.06.19) Høring – Ny lov om medisinsk utstyr. Frist 06.08.19. 

Referat: ikke aktuelt å svare. 

• Høring 21/19: (25.06.19) Høring: Navneendring i kompetanseområdet alders- 

og sykehjemsmedisin. Frist 01.09.19.  

Referat: ikke aktuelt å svare 

• Høring 22/19: (25.06.19) Høring: Forslag til endring i helsepersonelloven § 29c 

– Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og 

egen læring. Frist 26.08.19.  

Referat: ikke aktuelt å svare 

• Høring 23/19: (26.06.19) Høring: Å bygge broer – Rapportutkast til intern 

høring i Legeforeningen. Frist 19.08.19.  

Referat: ikke aktuelt å svare. 

• Høring 24/19 (03.07.19) Høring – NOU 2019: 14, Tvangsbegresningsloven – 

Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og 

omsorgstjenesten. Frist 08.10.19.  

Referat: ikke aktuelt å svare. 

• Høring 25/19 (10.07.19) Høring – Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata 

(endringer i helseregisterloven mm). Frist 13.09.19. NOF vurdering: Det 

foreligger et Høringsnotat fra HOD (186 sider). Ikke rukket å gå inn i dette, 

men generelt synes det riktig å forenkle samkjøring av helseregistre i Norge. 

Det er alt for mye sperrer «rundt forbi». Skal vi svare?  

Referat: Stein svarer, støtter at det skal bli enklere å samkjøre helseregistre. 

• Høring 26/19: (06.08.19) Høring – Forskningsrådets policy for åpen forskning. 

Frist 29.08.19.  
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Referat: Viktig høring, ikke kapastitet til å svare. 

57/19 Unntaksordningen. Konfererer sak 33/19 og 47/19. Kort mail svar fra Geir Tollåli. 

Drøftet på møte i Referansegruppen for Nye Metoder 12.06. Skal vi foreta oss noe 

mer? Se siste mail fra Arne. 

Referat: Kommer ikke lengre med dette foreløpig, gjør ikke noe videre med dette nå. 

58/19 Innføring av CMS, nytt cytodose system i HSØ. Se mail med vedlegg fra Christian 

Kersten i Kristiansand. Til diskusjon. 

Referat: Synes ikke dette er aktuelt for NOF å gå inn i.  

59/19 Se mail runde med Redaksjonen i OnkoNytt i relasjon til min leder og fokus på 

Faggruppene og hvilke rammer de har for utarbeidelse av Retningslinjer. Skal Styret ta 

initiativ for å høre hvordan Faggruppene «har det»? Se forslag til spørsmål som Styret 

NOF ev. kunne sende rundt. Sendt til 16 Faggrupper/Interessgrupper. 

 

Brev avsendt 06.07.19. Fått per 17.08 svar fra 5 Grupper: CNS gruppa, Gyn onkologi, 

NBCG, Nasjonal Kompetansegruppe for seneffekter etter kreftbehandling, og NMG 

(norsk melanom gruppe). 

Referat: De faggruppene som har kommet med tilbakemelding bekrefter at dette gjøres 

på fritiden/gratisarbeid.  

60/19 Integrert palliasjon, konferer sak 12/19 og 23/19.  

Utspill fra Åslaug og tidligere avsendt Høringssvar fra NOF vedrørende NOU 2017 På 

Liv og Død. Innhentet Dnlf sitt endelige (felles) høringssvar. Ikke så mye fra vårt svar 

er gjenkjennelig i dette. Vi har ikke fått gjort noe mer. 

 

Skal Styret (noen i Styret) forfatte noe om dette i neste OnkoNytt? 

Referat: Åslaug lager et utkast som sendes til gjennomsyn/vurdering. 

61/19 Forespørsel fra sentralstyret om opprettelse av midlertidig menneskerettighetsutvalg. 

Det bes om 2 medlemmer, samlet fra alle Fagmedisinske Foreninger. Frist 15.08.19 

 

Sendt mail til dere alle om ev. navn, ingen forslag fra NOF. Frist utgått.  

Referat: Utgått frist, ingen aktuelle kandidater. 

62/19 Obligatorisk etterutdanning for spesialister. 

Konferer mail og 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. Arbeidsgruppen skal etableres med minimum 4 medlemmer (2 fra 

Styret og 2 fra Spesialitetskomiteen), men åpnes for 7 medlemmer totalt. Må samkjøres 

med Spesialitetskomiteen i Onkologi. Ev. behov for spesifikt møte med de? Olav 

Engebraaten er orientert. 

 

Olav Engebraaten og Ingvil Mjaaland inviteres med i telefon møte på nevnte sak.  

 

Referat: Legeforeningen har gode retningslinjer, rapport må bygge på disse. Silje 

Songe-Møller og Alina fra spes.komiteen, Stein deltar fra styret, hører med Arne om 

han kan delta.   

63/19 Innspill Dnlf om valg av medlemmer til Faglandsråd, 2019-2021. Dnlf ønsker navn på 

oppnevnte representanter innen 01.09. Faglandsrådsmøte er planlagt til 11. og 12. 

september 2019. 

 

1) NOF har gjennom tidligere vedtak fått lov til å utsette oppnevning av medlemmer til 

http://www.legeforeningen.no/onkologi


 

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

Stein Sundstrøm. www.legeforeningen.no/onkologi 

ulike Utvalg/Grupper til etter Onkologisk Forum og årsmøte NOF i november hvert år. 

2) Åse stiller opp på møtet nå i september. 

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

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

LiS. 4) Valgkomiteen (Andreas Stensvold, Anne Turid Bjørnevik, Thomas Kilvær) er 

på saken, og jeg har gitt beskjed om at Valgkomiteen må få definert en representant til 

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. Representantene velges på den 

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

 

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

men det åpnes for en årsmøtevalgt representant.  

 

Referat: Valgkomiteen må nominere en repr til Faglandsrådet, skal formelt velges på 

årsmøte. Åse møter nå i september. 

 

64/19 Stipend OnkoNytt Redaksjonen, konferer sak 19/19, 32/19 og 46/19 

Stein og Astrid hadde telefon møte 07.05 med René og Eva. Konklusjon foreligger, se 

brev/vedtak av Astrid. Til info. 

 

Referat: Astrid informerer. Lager dokumentasjon utstyr utover stipend er NOFs 

eiendom. 

65/19 Norsk spesialistgodkjenning i onkologi mellom Sverige og Norge. Se kopi av mail 

utveksling mellom Olav Engebaaten, meg og Ingvil Mjaaland, samt samt Richard Høse 

(Sverige). Status Olav? 

 

Referat: Olav oppsummerer saken. Stein deltar i møte sammen med spes.komiteen opp 

mot direktoratet for oppklaring av saken.   

66/19 Norsk Stråleterapi møte 2019. Planlagt 19. og 20.09.19, Operaa Thon Hotellet i Oslo. 

Arrangeres av NOF, NFMF (Norsk Forening for Medisinsk Fysikk) og NRF (Norsk 

Radiograf Forbund). En fra NOF Styret har pleid å være til stede. Aktuelle uke har jeg 

ferie. Noen andre som kan representere NOF? Arrangementskomite: NOF Lotte Rogg. 

Programkomite: Vilde Haakensen, og Anne Gry Bentzen.  

 

NOF er bedt om å si noen avslutningsord og lukke møtet. 

 

Referat: Spør Vilde om hun har mulighet å avslutte møtet. 

67/19 Årets onkolog og æresmedlem. Skal vi begynne å tenke! 

 

Onkologisk Forum 21-22.11.19 i Tromsø. Vi må ha Styremøte 20.11.. Vanskelig med 

flight til Tromsø tidlig nok til på dagen onsdag til å kunne avholde møte med rimelige 

rammer. Foreslår at vi reiser opp på kvelden/ettermiddagen tirsdag 19.11 og bevilger 

oss en middag sammen før Styremøte 20.11.19. 

 

Referat: Fått et forslag til årets onkolog, fristen foreløpig ikke utgått.  
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Æresmedlem: Åslaug, Åse og Astrid foreslår Stein som æresmedlem. 

NOF-styret møtes tirsdag kveld for middag i Tromsø.  

  

68/19 Diskusjon om utsendelse av annonsering av «Kreft – 2020, forskning – kunnskap – 

praksis», som arrangeres av Faglig Forum for Helse- og Sosialtjenesten. 

Referat: Sender ikke denne ut, dette er et arrangement i regi av legemiddelindustrien. 

   Neste telefonmøte fred 04.10.19 

 

 
Åse Vikesdal Svilosen 

 

 

Sekretær Norsk Onkologisk Forening 
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