
 

Referansegruppemøte KSSB 06.06.17 referat 
 
Tid og sted:  Radisson Blu Gardermoen, kl. 10-11.30 
 
Tilstede: Svein Kolmannskog (barneonkolog, Helse Midt-Norge,  leder), Dorota Wojcik 
(barneonkolog, Helse Vest), Eva Widing (barneonkolog Helse Sør-øst), Kristin Sjåvik (nevrokirurg 
Helse Nord), Bernt Due-Tønnessen (nevrokirurg Helse Sør-Øst), Bernward Zeller (KSSB-leder). 
Meldt frafall: Anne Høydal (brukerrepresentant) 

 
 
 

Agenda: 
 

 2017-10 Åpning (Kolmannskog).  
- Dagsorden godkjent. Referent Bem Zeller. 

 

 2017-11 Protokoll for møtet  
- Protokoll for forrige møte 17.1.17 ble gjennomgått. (Kolmannskog). Godkjent 

uten kommentarer eller innvendinger. 
 

 2017-12 Sammensetning av RG og faggruppene (Kolmannskog) 
- Ny representant fra OUS for Eva Widing som blir pensjonist fra 1.7. Det er 

ønskelig at hun erstattes av barneonkolog. OUS melder tilbake hvem som blir 
representant i god tid før neste referansegruppemøtet. 

- Svein Kolmannskog har sagt seg villig å være leder en stund til, kanskje til 
evalueringen etter årsrapporten 2017 er i havn (sommer 2018). Han vil da bli 
erstattet av representant fra Mid-Norge som ikke blir leder (leder må da bli 
fra Helse-Vest eller Helse-Nord). 

- Vedtak av ref.gruppen: Leder av ref.gr. KSSB og ref.gr. NBKR bør motta 
referat fra begge møter som avholdes samme dag. 

- Vedtak referansegruppen: Når neste person skiftes ut (ikke den aktuelle 
utskiftingen for OUS) bør man prøve å få inn en som ikke er barneonkolog 
eller nevrokirurg. 

 

 2017-13 Tilskudd til kompetansehevning. 
- Det har kommet 1 søknad fra Klaus Beiske som har søkt om NOK 200.000,- for 

kontinuering og utvidelse av prosjektet «Analyse av prognostiske genetiske 
markører ved neuroblastom og ved Nefroblastom (Wilms tumor). Søknaden 
ble gjennomgått og deretter innvilget. 

- Det bør igjen minnes om at denne ordningen eksisterer, BZ vil sende rundt 
et skriv. 

 

 2017-14 Budsjett 2018. Uforandret fordeling av midlene? 
- Budsjettet og foreløpig regnskap for 2017 ble gjennomgått og vi diskuterte 

mulige føringer for neste år. Det er litt tidlig, men det kan se ut som om 
budsjett for reise og diett med 650.000,- i år ikke vil bli overskredet. Det ble 
igjen litt diskusjon rundt snittarkivet som p.t. utgjør den største 



budsjettposten (bortsett fra personalkostnadene), med totalt 600.000,- årlig. 
Oppdraget fra myndighetene i 1999 inneholdt 2 hovedpunkter, opprettelse av 
barnekreftregister og opprettelse av snittarkiv. Den praktiske nytten har vært 
begrenset, men de halvårlige patolog-samlinger (både for faggruppe CNS og 
faggruppe solide svulster) som har sammenheng med snittarkivet, har vært 
svært viktige. En større gjennomgang i starten av 2016 konkluderte med at 
snittarkivet i dets nåværende form bør opprettholdes inntil en digital løsning 
foreligger. BZ ber Klaus Beiske å redegjøre i mer detalj hvorfor disse 
600.000,- er nødvendig. Det hadde vært ønskelig at noe av dette beløpet 
heller kunne brukes til protokollarbeid. 

- Det er avtalt med kreftregisteret at KSSB foreløpig ikke betaler de 250.000,- 
som man tidligere har betalt for utvikling av barnekreftregisteret. 
Budsjettposten vil bli benyttet dersom vi trenger assistanse fra KRG i spesielle 
saker/forskningsoppgaver etc. 

- Ref.gr. ønsker en tilbakemelding hva post «drift» består av. 
 

 2017-15 Referatsaker fra KSSB lederen 
- NOPHO CARE. Den prospektive delen ser ikke ut til å lage større problemer. 

Alle variablene som NOPHO ønsker å registrere i NOPHO Care vil også bli lagt 
inn i Barnekreftregisterets nye skjemaer som planlegges til høsten. Den 
retrospektive delen (sikring av lagrede data i NOPHO registeret) er komplisert, 
Bem Zeller og Liv Marit Dørum fra KRG jobber videre med dette. 

- Finansiering av barnekreftprotokoller/GCP monitorering. Bem Zeller har 
skrevet brav til Barnekreftforeningen hvor vi ber om vurdering hvorvidt BKF 
kan støtte drift av barneprotokoller. Dette ble diskutert ved et møte i BKF’s 
lokaler og vil bli tatt «høyere opp» derfra – men per dags dato er det ikke 
veldig sannsynlig at BKF vil prioritere dette. 

- Kompetansespredning. Alle oppfordres til å komme med innspill om 
dagsaktuelle saker om barnekreft som evt egner seg for media eller på 
websidene våre. Websidene www.kssb-org.no  og 
www.barnekreftportalen.no  er under stadig forbedring. 

- Strategi for evt. avslag for videreføring av KSSB? Foreløpig ikke aktuell. 
Helsedirektoratets evaluering av årsrapporten 2016 var svært positiv. De 
varsler samtidig en «stor gjennomgang» i 2018 (gjelder alle 
kompetansetjenester). Referansegruppen mener at vi bør ha en god strategi 
hvorfor KSSB må bestå (ikke bare for at den ikke blir nedlagt). 

- Studier i utlandet: Ref.gr. ber om en oversikt over hvor mange barn som blir 
sendt til utlandet, til hvilken studier, og til hvilken pris (BZ). 

 

 2017-16: Neste møte blir 23.01.2018, samme sted. Referansegruppemøtene ønsker 
foreløpig fysiske møter, og da helst kombinert med ref.gr. for Barnekreftregisteret. 

 

 Avslutning (Svein Kolmannskog) 
 
 
 
 

http://www.kssb-org.no/
http://www.barnekreftportalen.no/


3.7.17 Bem Zeller (referent)                          Svein Kolmannskog (leder ref. gr.) 
 


