
Referansegruppemøte KSSB 23.1.18 - referat 
 
Gardermoen, Radisson Blu, kl. 09.30-11.30 
 
Tilstede: Svein Kolmannskog (HM, leder), Ellen Ruud (HSØ), Kristin Sjåvik (HN), Bernt Due-
Tønnessen (HSØ), Dorota Wojcik (HV), Bem Zeller (KSSB) 
 
 
2018-1  Åpning (SK). Dagsorden godkjent. Valgt referent (BZ). 
 
2018-2  Gjennomgang av protokoll for møtet 06.06.17 og telefonmøte 19.9.17 (SK). En 
skrivefeil ble påpekt og rettes opp. Ellers godkjent uten anmerkninger. 
 
2018-3  Oppfølging av saker: 

 Sammensetning av RG og faggruppene: 
- Referansegruppen: Ellen Ruud har erstattet Eva Widing som OUS-

barneonkolog. SK gjennomgikk reglene for referansegrupper, bl.a. er det ikke 
mulighet for å ha vara. Han påpekte at gruppen nå har 2 nevrokirurger og 
ingen patolog. Etter noe diskusjon kom man frem til å ta inn en patolog som 
nytt medlem i gruppen. DW spør HK Haugland om han kan tenke seg å være 
med. Hvis ja, må SK sende forespørsel om oppnevning av Haugland til Helse 
Vest. 

- DW overtar som leder av referansegruppen etter sommerferien 2018. Ny 
leder må utpekes av helseforetaket som har ansvar for tjenesten. 

- Bendik Lund (St. Olav) overtar som medlem i referansegruppen for SK fra 
1.1.19 

- Vedr. faggruppen solide svulster utenfor CNS: Odd Monge må erstattes. DW 
tar ansvar for dette. Patolog Aage Erichsen fra Ullevål må erstattes av OUS 
patolog. BZ tar ansvar. 

 Regnskap 2017 og budsjett 2018. Limes inn nederst i referatet.  
- Vedr. reiser: Refusjon av reiser til RG møter skal refunderes av eget HF. 

Møterommene betales av KSSB. Dersom problemer med lokal refusjon vil 
KSSB fortsatt være behjelpelig. Reiser til faggruppemøtene refunderes som 
tidligere fra KSSB. 

- Patologi-kostnader (samlet 600.00,- per år): Kostnader for bioingeniør 
(150.000) vil fortsette da snittene må håndteres. Konsulentkostnader vil 
opphøre, beløpet vil forhåpentligvis kunne bli brukt il oppbygging av digitalt 
snittarkiv. Klaus Beiske/Jens Pahnke jobber videre med dette. 

- Vi hadde en brainstorming vedr. nytenkning omkring meningsfull bruk av 
KSSB midlene. Kompetanseøkende tiltak i form av støtte til hospiteringer, 
korte utenlandsopphold og evt stipender for yngre leger mm. ble foreslått. 
Videre støtte til forskning og internasjonalt samarbeide. 

- Registreringssykepleiere: Hittil 150.000,- tilskudd for hver HF (OUS dobbelt). 
Dette er en svært viktig og kompetansebevarende funksjon, som egentlig bør 
være HFenes oppgave. RG diskuterte om det var mulighet til å øke beløpet, 
men falt ned på at et totalbeløp på 1 mill av 5 mill budsjett (ved en økning av 
beløpet til 200.000,-) ville bety å sende ut feil signaler. Tvert imot bør det 



jobbes for å synliggjøre ovenfor HFene at de har en forpliktelse her og det bør 
være en selvfølge at registreringsfunksjonen betales i sin helhet derfra. 

 Eksperimentelle studier og protonbestråling i utlandet. Kfr. også BZs presentasjon 
som blir utsendt sammen med referatet. I 2017 minst 5 barn (3 HSØ, 2 HV) sendt til 
eksperimentell behandling i Norden (4 København, 1 Stockholm). 14 pasienter sent til 
protonbestråling (9 HSØ, 1 HN, 1 HM, 5 HV). Jacksonville /US, Heidelberg/DE og 
Essen/DE.  

 Betaling av legemiddelansvarsforsikring (se nederst). Fortsetter i 2018 (få studier, 
2500,- per studie. Må vurderes fra år til år. 

 NOPHO-CARE. BZ refererte kort at søknad til REK ble avslått, da de ikke anser dette 
som forskningsstudie. De foreslår opprettelse av helseregister. Dette er ikke 
uproblematisk. For prospektiv registrering vil dette ifølge Liv Marit Dørum fra KRG 
ikke være nødvendig. BZ vil sammen med SK og LMD kontakte datatilsynet og be om 
et møte vedr de allerede lagrede data i Stockholm (protokollstudiene). 

 
2018-4  Søknad om tilskudd for kompetansehevning Ellen d’Hooghe (BZ). Ellen d’Hooge har 
fått et svært prestisjetungt verv som Nordisk referansepatolog for renale svulster (Umbrella-
protokoll). Hun har sent søknad om tilskudd for kompetansehevning og har bedt om 10-15% 
av sin lønn for dette arbeidet. Vedtak: RG støtter at søknaden blir innvilget med 1 arbeidsdag 
hver 2. uke foreløpig for ett år, med mulighet for forlengelse i 2. året. RG anser dette som 
starthjelp. Fra 3. året bør kostnadene bæres av egen avdeling. Ellen blir invitert til 
faggruppemøtene for å fortelle om arbeidet. 
 
2018-5  ERN-søknad Norge/OUS?  

 BZ informerte kort om bakgrunnen for opprettelse av «European Reference 
Networks» (ERN), hvis mål er å «tackle complex or rare diseases and conditions that 
require highly specialised treatment and concentrated knowledge and resources”. 
Dette innebærer bl.a. konkret hjelp med sjeldne og vanskelige pasienter:  “To review 
a patient’s diagnosis and treatment, ERN coordinators convene ‘virtual’ advisory 
boards of medical specialists across different disciplines, using a dedicated IT 
platform and telemedicine tools”. 

 I Norden er det allerede flere som er medlem av PAEDCAN - ERN for barnekreft, (bl.a. 
København, Stockholm, Lund, Kuopio, Tampere, Turku). I Norge er det bare nasjonale 
kompetansetjenester som kan søke. RG støttet opp under at OUS/KSSB blir med i 
neste søknadsrunde som skal være nå til våren. Det var også enighet om at KSSB om 
nødvendig kan støtte denne søknadsprosessen finansielt (forutsatt at det ikke følger 
EU-midler med). 

 
2018-6  Årsrapport 2017 og «stor gjennomgang» av nasjonale tjenester i 2018 (SK, BZ).  

 BZ og SK lager utkast til årsrapport hhv for KSSB og RG. Blir enig om en foreløpig 
versjon som deretter sirkuleres til RG-medlemmene. Vi får i tillegg en «stor 
gjennomgang» (tilleggsrapportering på eget skjema) som også vil bli sirkulert. Siste 
frist for innsending av KSSB årsrapport via e-rapport er 10.2., siste frist for RG-rapport 
og tilleggsskjemaene er 1.3., helst før. 

 Vi bør ha ikke bare argumenter mot nedleggelse av kompetansetjenesten, men bør 
argumentere proaktiv (barneonkologien er «kompetanse-sårbar», feltet er hele tiden 
under rivende utvikling, det finnes en geografisk asymmetri, ikke alle kan nå til dags 

https://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy_en
https://ec.europa.eu/health/ern/scope_en
https://ec.europa.eu/health/ern/scope_en


kunne alt lenger, eksperter må utfylle hverandre). Understreke nasjonalt samarbeid, 
bl.a. CNS forskning Tromsø, og samarbeid med Barnekreftforeningen. 

 
2018-7  Nettsider KSSB/barnekreftportalen.  

 Pålegg om å flytte KSSB sidene til OUS-sidene (felles plattform for alle helseforetak). 
Her vil vi miste innloggingsfunksjonen. 

 BZ og Hilde Øfstaas har sondert med A2N vedr.  ny løsning. Forslag om å legge ned 
kssb-no.org (men beholde som domene med fast automatisk link til de nye sidene). 
Beholde barekreftportalen.no som er en god side med høy ranking i google. 
Innloggingsfunksjonen for KSSB medlemmer overføres til Barnekreftportalen, 
innholdet i den lukkede delen blir omtrent som før. 

 Kostnadene for denne forandringen beregnes av A2N til ca 30.000,- inkl MVA. Man 
må ta med i beregningen at driftskostnadene per år blir nesten 8000 mindre pga 
nedlegging av kssb siden, slik at de 30.000 vil være «inntjent» etter ca 4 år. 

 RG støttet den foreslåtte omleggingen. 
 
2018-8  Eventuelt: Ingen punkter her. 
 
2018-9  Neste møte 

 RG KSSB har neste møte: 19.6.18, Radisson Blu, kl. 09.30-11.30. OBS samme dag RG 
Barnekreftregister kl. 12.30-16. 

 RG Barnekreftregisteret har i tillegg møte den 19.4.18, kl. 10-15, i kreftregisterets 
lokaler. 

 
 
 
Vedlegg: 
- presentasjon ved BZ 
 
 



 

 


