
 

Referat fra referansegruppemøte KSSB 
Tirsdag 17.1.17 på Gardermoen, Radisson Blu, kl. 10-15 

 

 
2017-1 Åpning (Kolmannskog).  
Tilstede: Svein Kolmannskog (HM, leder), Eva Widing (HSØ), Kristin Sjåvik (HN), 
Bem Zeller (leder KSSB) 
Meldt frafall: HV (Wojcik/Monge), Brukerrepresentanter (Svåi, Høydal) 
 
Godkjenning av dagsorden uten forandringer. Referent B. Zeller. 
 
2017-2 Protokoll for møtet 16.6.16 (Kolmannskog). Godkjent uten spesielle 
anmerkninger. 

 
2017-3 Sammensetning av RG og faggruppene (Kolmannskog). Tabellen i 
slutten av dette dokumentet viser dagens sammensetning. Det starter nå en ny 
4-års periode. Representanter kan selvsagt skiftes ut underveis dersom 
ønskelig/nødvendig. Det ble besluttet: 
- KS sørger for at hun bli offisielt oppnevnt av Helse Nord, mail til KSSB-leder. 
- BZ sender ut mail til RG-medlemmene og spør om alle vil være med videre – 
hvem som evt ønsker å skiftes ut. Jan Magne Svåi har signalisert at han gjerne 
vil erstattes – han skal selv sørge for at en annen kan bli oppnevnt. 
- EW blir pensjonist i løpet av våren. Hun ønsker å starte på en ny 4-års periode, 
kan erstattes etter hvert i 2018, ingen hast. 
- HSØ sørger for å oppnevne vara for EW. Denne bør være villig til å rykke opp 
som medlem når Eva slutter. Den nye «vara- for varaen» bør da være patolog, 
evt stråleonkolog. 
OBS etter møtet har vi blitt oppmerksomme på et nytt «kjernemandat faglige 
referansegrupper desember 2016» hvor det bl.a. konstateres at 
faggruppemedlemmer ikke skal ha varaer; - ved langvarig sykdom skal 
medlemmet erstattes. Vi vil derfor ikke søke etter nytt varamedlem i HSØ. For 
foreløpig ny sammensetning – se nedenfor. 
 
2017-4 Gjennomgang av utkast til årsrapport (alle).  
Fristene for innlevering på e-rapport er: 
Årsrapport  10.2. 
Referansegruppens rapport (ved leder Kolmannskog): 1.3.  
 
Det ble jobbet konkret og intenst med teksten til årsrapporten. Basert på 
endringsforslagene vil BZ utarbeide endelig utkast, som sirkuleres til RG’s 



medlemmer senest noen dager før kommende rRG-møte (BKR) på Gardermoen 
1.2. Vi kan så komme tilbake til rapporten under dette møte. 
Det ble utarbeidet kompetansespredningsplan for 2017 som kreves i forhold til 
veilederen. 
Vi bør etter hvert revidere Retningslinjene for KSSB fra 1999 for å få dem bedre 
samstemt med veilederen for nasjonale tjenester av 2012. BZ vil innlede dette 
arbeidet i løpet av våren. 
 
2017-5 Avklaring vedr. tilskudd fra KSSB til pågående studier (bl.a. betaling av 
legemiddelansvarforsikring). Det ble (igjen) enstemmig vedtatt at kostnader for 
etablering av GCP monitorerte studier i prinsippet må bæres av den 
avdelingen/helseforetaket) hvor PI kommer fra. Det samme gjelder for løpende 
monitoreringskostnader. Foreløpig unntak fra regelen er at KSSB dekker 
legemiddelansvarsforsikringen for GCP monitorerte studire vedr solids svulster 
hos barn. Foreløpig 2500,- per studie, samlet 4-6 studier som dekkes for 2017. 
Dersom slike kostnader tiltar betydelig må vedtaket revurderes. 
 
2017-6 Retningslinjer for reisetilskudd. (BZ) 
Retningslinjene ble gjennomgått og står i prinsippet uforandret. Vedr. 
utenlandsmøter for faggrupperepresentanter gjelder at det vanligvis dekkes 
kun 1person per gruppe (f.eks. barnekirurg til SIOP), og at man må ha 
spesialfunksjoner (f.eks. styremedlem i internasjonal protokoll), Norsk 
representant i arbeidsgruppe etc. Krav om referat fra møtene man har deltatt i. 
Vi har i 2016 brukt minst 760.000,- i reisebudsjett mot 650.000,- budsjettert. 
Foreløpig gjøres ingen endring i reisebudsjettet, men vi følger nøye med 
utviklingen og må evt. forandre beløpet i budsjett for2018. 
 
2017-7 Avslag navneendring KSSB fra «solide svulster» til «kreftsvulster». Tatt 
til etterretning. Besluttet å la dette ligge foreløpig, selv om man er uenig i 
beslutningen fra HDir. 
 
2017-8 Eventuelt:  
Websider. OUS ønsker sterkt at nettsidene kommer inn under OUS sitt system. 
KSSB siden forblir foreløpig selvstendig pga innloggingsfuksjonen. Mulig 
barnekreftportalen kan legges direkte inn under www.helsenorge.no , BZ 
undersøker dette videre. 

 
2017-9: Nytt møte. Sanns. sammen med RG BKR. Avventer dato til møtet i RG 
BKR 1.2. på Gardermoen. 
 

http://www.helsenorge.no/


Avslutning (Kolmannskog) 
 
18.1.17 B. Zeller (referent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referansegruppe KSSB: foreløpig fremtidig sammensetning i grønn. 

 

Navn Helseforetak Medlem/vara Fag 

    

Svein Kolmannskog HM Medlem, leder Barneonkolog 

Johan Cappelen HM Vara Nevrokirurg 

Kristin Sjåvik HN Medlem Nevrokirurg 
Tore Stokland HN Vara Barneonkolog 

Bernt Due-Tønnessen HSØ Medlem Nevrokirurg 

Kristin Bjørnland HSØ Vara Barnekirurg 

Dorota Wojcik HV Medlem Barneonkolog 
Odd Monge HV Vara Onkolog 

Eva Widing HSØ Medlem Barneonkolog 

NN HSØ Vara ?? 
Jan Magne Svåi HV Medlem- slutter Bruker-

representant 

Anne Høydal HN Vara – blir 
medlem? 

Bruker-
representant 

Bem Zeller HSØ KSSB-leder  

 
 


