Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

Styremøte NGICG
Dato
Sted

Torsdag 12. mai kl. 9 ‐ 14
Radisson Blu Hotel Gardermoen

Deltakere: Morten Tandberg Eriksen, Halfdan Sørbye, Marianne Grønlie Guren, Jon Arne
Søreide, Rolv‐Ole Lindsetmo, Bjørn Atle Bjørnbeth, Bjørn Møller, Eva Hofsli
Meldt forfall: Magnar Johansen, Egil Johnson, Svein Dueland, Arne Wibe
Referent og møteleder: MTE

Referat
1. Referat fra siste styremøte 23. april (vedl.)
Godkjent uten kommentarer.
Orienteringssaker:
2. Økonomi – status/budsjett og søknad (vedl.)
Søknad og budsjett gjennomgått, budsjett 2016 sendes ut med referatet

MTE

EH/MTE

3. Helsedirektoratets møte med onkologiske faggrupper (vedl.)
MTE/MGG
Orientering muntlig ifølge utsendt ppt fra møtet. Både MGG, JAS og MTE deltok i møtet.
4. Onkologisk Forum 2016, program NGICG og plenum
MGG
Gjennomgang av tema og invitert foredragsholder, NGICG-CR ansvarlig for program.
Innspill fra HPB om å arrangere skandinavisk HPB-møte hvert 3. år i forbindelse med OF.
Dette passer godt i vår tradisjon med møtene på omgang mellom faggruppene, støttes
helhjertet fra styret. Må tas opp i styret i Onkologisk Forum, K. Lassen tar dette opp etter
oppfordring fra BAB.
Orientering fra faggruppene:
5. NGICG‐ØV
Ingen tilstede, ikke mottatt skriftlig informasjon.
6. NGICG‐HPB
Gjennomgang av referat siste møte, utsendt.

BAB

7. NGICG‐CR
MG
8. Stor revisjon av Handlingsprogram CRC. Handlingsprogram analcancer og revidert
handlingsprogram tynntarmskreft (egen sak). Pågår arbeid med kvalitetsmål.
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Vedtak:
9. Handlingsprogram analcancer
MG
Gjennomgått i hovedtrekk, men er utsendt så sent som dagen før møtet. Styret gis derfor
mulighet til skriftlige innspill innen en uke, ellers sendes beskjed om godkjenning til
Helsedirektoratet.
10. Handlingsprogram tynntarmskreft
MG
Stort arbeid gjort i revisjonen, men styret diskuterte overordnet rundt oppsett. Viktig å se
på dette som et praktisk hjelpemiddel hos fagfolk i hele landet som sjelden møter slike
tumores og programmet bør derfor i større grad beskrive en arbeidsflyt i utredningen hvor
dette er tilfeldige funn. Også viktig å unngå dobbeltbeskrivelse og heller bruke lenker til
andre program f.eks. NET og sarkom. Styret ser gjennom på ny og kommer med innspill,
tilbakemelding til NGICG-CR ila 4 uker.
11. Oppdatering av medlemmer (og vedtekter) NGICG‐CR
MTE / MG
Barthold Vonen er gått ut av gruppen, erstattes ikke fordi gruppen er tilstrekkelig stor og
representativ. Web-siden er oppdatert.
12. Oppdatering av medlemmer (og vedtekter) NGICG‐HPB
MTE / BAB
Kristoffer Lassen utpekt som ny leder av NGICG‐HPB etter Bjørnbeth, begge var
medlemmer av gruppa og valget medfører ingen endring i sammensetning av gruppa.
13. Reiseregninger NGICG/KRG– ny rutine styret og faggrupper (vedl)
MTE/BM
Vedtatt. Reiseregninger sendes arbeidsgiver og arbeidsgiver fakturerer NGICG. MTE
sender info til styret hvordan dette skal merkes, faggruppelederne har ansvar for å
videreformidle.
Diskusjonssaker:
14. Vårmøtet; evaluering, videre plan og samarbeid med NFGK
MTE
Vårmøtet 2016 ble avlyst av NFGK uten kontakt verken med programkomite eller NGICG,
samarbeidet har vært problematisk i flere år. Diskusjon i styret. Enighet om at MTE tar
kontakt med NFGK og forsøker å få til en bedring av samarbeidet, hvis ikke arrangerer vi
alene neste år med tema som planlagt for i år.
Neste styremøte: Onsdag 16. november under Onkologisk Forum 2016 i Trondheim.
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