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Referat styremøte NGICG
Torsdag 19. april 2018 10.00‐11.30
Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
Deltakere: Helse‐Nord: Magnar Johansen. Kim Mortensen. Helse‐Midt: Eva Hofsli. Erling
Bringeland. Helse‐Vest: Hartwig Körner. Helse Sør‐Øst: Morten Tandberg Eriksen. Ledere av
faggrupper: ØV: Egil Johnson. HPB: Kristoffer Lassen. CR: Marianne Grønlie Guren.
Kreftregisteret: Bjørn Møller.
Forfall: Halfdan Sørbye, Christian Kersten

Referat fra forrige møte:
1. Referat fra siste styremøte 17. november 2017
Godkjent.

Orienteringssaker:
2. Økonomi – status (EH/MTE)
Det er lagt inn økte utgifter for møter i budsjettet for 2018, ikke fått svar ennå fra
direktoratet om budsjettet er godkjent. Register‐møter for CR dekkes av Kreftregisteret,
mens direkte handlingsprogramarbeid dekkes av NGICG.
Orientering fra faggruppene:
3. NGICG‐ØV (EJ)
Tre møter. Handlingsprogram ventrikkelcancer revidert, ligger i HDIR og publiseres snart. Har
startet revisjonsarbeid for øsofagus, antatt ferdig i juni. Info om Eurecca‐samarbeid.
4. NGICG‐HPB (KL)
Ett møte siden forrige styremøte (forrige uke). Vedtatt å utarbeide egne retningslinjer som
publiseres på NGICGs nettsider: Galleblærecancer lagt ut, kolangiokarsinom under
utarbeiding, pankreascyster i løpet av 2018, HCC i 2019.
5. NGICG‐CR (MG)
Møter desember og februar. Handlingsprogram kolorektal er ferdig, gjenstår finpuss neste
uke og godkjenning fra styret før innsending. Handlingsprogram analcancer skal oppdateres.
Arbeidsgruppe har laget prosjektskisse for å få inn PROMS. Spørreskjema skal sendes ut til
alle nydiagnostiserte når finansiering er på plass (skal søke Kreftforeningen om støtte),
tidligst i gang i 2019. Samarbeid med Norgast er planlagt. Pasientforeningen Norilco har tatt
kontakt og ønsker samarbeid. Norwait‐studien (watch and wait) er i gang.

Vedtak:
6. Nytt medlem NGICG‐CR: Thomas Moger ( til 2022), Sykehuset Innlandet, foreslås å
erstatte Tom Harald Edna (pensjonist); representerer gastrokirurgi fra lokalsykehus. Halfdan
Sørbye (2022) ersatter Olav Dahl. Valgperioden for leder og flere medlemmer går ut i år.
NGICG‐CR bes om å komme med innspill før neste styremøte om hvem som anbefales valgt.
Vedtatt.
7. Nytt medlem NGICG‐ØV: Gastrokirurg Eirik Kjus Aahlin (til 2021), UNN, foreslås å erstatte
Jørn Kjæve, UNN som nå ønsker å fratre. De som har utløpstid i 2017 gjenvelges for 4 nye år
til 2021: Egil Johnson, Gjermund Johnsen, Kjell Øvrebø, Geir Olav Hjortland, Helge Stenvold,
Reidun Fougner.
Vedtatt.
8. Nytt medlem NGICG‐HPB: Onkolog Inger Marie Løes (til 2021), Helse‐Vest, foreslås å
erstatte Halfdan Sørbye som nå går inn i NGICG‐CR.
Vedtatt.

Diskusjonssaker:
9. Leder foreslår fordeling av arbeidsoppgaver i styret og foreslår følgende
funksjonsfordeling:
Sekretær: Magnar Johansen
Økonomi/reiseregning‐ansvarlig: Bjørn Møller
Nett‐ansvarlig: Morten Tandberg Eriksen
Vårmøte‐ansvarlige: Erling Bringeland, Kim Mortensen
Styret støtter dette og de foreslåtte tar på seg oppgavene med godt mot.
10. Tema og programkomite parallellsesjon Onkologisk Forum 2018 ‐ herunder evaluering av
planlegging vårmøtet (EH/MTE)
‐Onkologisk forum: Programkomite utgjøres av 1 person fra hver av faggruppene. Innspill og
forslag til internasjonale foredragsholdere kan gis på mail til Eva som videreformidler til
Moya.
‐Vårmøte: Uheldig logistikkplanlegging i år. NFGK og NGICG ønsker at neste års møte
planlegges tidlig og tidspunkt blir uke 14. NGICG utnevner Erling og Kim som ansvarlige (se
sak 9) for enten å sitte i programkomité selv eller foreslå/nedsette komité. Ønsketema:
colon, pankreas, HCC.
11. Eventuelt:
‐Forslag om at vedtekter skal revideres, tas opp som sak til neste møte. Kim Mortensen tar
ansvar for dette.
‐HPB‐gruppa ønsker rekruttere to ekstra onkologer, dette bifalles av styret. Kristoffer
kommer med forslag på kandidater som skal vedtas av styret (mailvedtak).

Neste styremøte: 14. november i forbindelse med Onkologisk forum på Flesland.

