
 
    

Referat 
STYREMØTE 

Tid:  01.07.13 kl. 14:00 Sted: Telefonmøte 

  

Møteleder: Torunn Fiskerstrand Referent: Hildegunn Høberg Vetti 

Tilstede: 

 

Asbjørg Stray-Pedersen, Kathrine Bjørgo 

Forfall: Marte Gjøl Haug, Agnete Jørgensen 

  

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

    Oppfølgingssaker 

Godkjenning 

av referat 

Referat fra telefonmøte 30.04.13 ble godkjent.   

1/13 

Fagmøte 2013 

Genene våre – samfunnsressurs og privatsak 

Torunn orienterte. Nytt møte i programkomiteen onsdag 3/7. 

Programmet er forhåpentligvis klart til utsending i august. 

Torunn  

    

8/13 

Nasjonal plan 

for medisinsk 

genetikk 

Torunn følger opp. Utarbeider et skriv basert på det som ble 

sendt til HDir i forbindelse med rapporten om 

spesialitetsstruktur, jf forrige styrereferat. 

 

Torunn  

10/13 

Kurs i 

biomedisin 

Legeforeningen skal holde kurs i biomedisin for 

allmennleger, og Hildegunn har deltatt på møte i en 

arbeidsgruppe (kursledelse) for dette kurset. Kurset skal 

handle om medisinsk genetikk, og Hildegunn skal renskrive 

et utkast til program som sendes til resten av arbeidsgruppen. 

Enighet om at vi må prøve å holde fokus på det som er 

klinisk nyttig for allmennpraktikere å vite om genetikk.  

Hildegunn  

11/13 

Helsedirektorat

ets 

bioreferansegr

uppe 

Frist for melding av kandidater var 31.05.13. Vi har allerede 

spesialist i medisinsk genetikk representert i gruppen.   

  

                                                 
 



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

12/13  

Forslag til nye 

medlemmer av 

Bioteknologine

mnda 

 

Styret mener at det er meget relevant å ha en genetiker i 

nemnda, og valgte derfor å støtte den som allerede var 

foreslått fra Rådet for legeetikk, Ellen Økland Blinkenberg. 

  

Innmeldte saker 

13/13 Fagmøte 2014. Utsettes til neste møte Torunn  

Faste saker  

Høringer 

14/13 

Oslo 2014: 
Studieplan for 
profesjonsstudiet i 
medisin 

 

Relevant: Vi sender innspill om at fokus på genetikk i 
profesjonsstudiet må vinkles mer over på klinisk genetikk i 
stedet for teoretisk genetikk.  

Torunn☺ 5. august 
2013 

15/13 Endring av 

Bioteknologinemndas 
navn og hjemmel til å 
gi felles forskrift om 
nemndas virksomhet  

Utsettes til neste styremøte i august 2013 Torunn 1. september 
2013 

 Høring - Utkast til policynotat om ledelse i sykehus 

Ikke relevant  

  

 Høring – Akademikernes helsepolitiske dokument  

Ikke relevant 

  

Internettsidene Ikke drøftet   
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