
 
    

Referat 
STYREMØTE 2-2016 

Tid:  2016-02-11 kl.10:00 Sted: Telefonmøte 

 Tlf. nr. 80088860, møteleder pin 174246#, deltaker pin 994408# 

Referater og sakslister legges ut på arbeidsrommet til NFMG-styret hos 

legeforeningen.no 

Møteleder: Asbjørg Stray-Pedersen, styreleder 

Til stede: 

 

Marie Falkenberg Smeland, web-ansvarlig 

Yngve Sejersted, sekretær (referent) 

Hege Marie Schnelle, kasserer 

Kathrine Bjørgo, nestleder 

 

Forfall: Elin Tønne, varamedlem 

  

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

    Referat fra 28.01.16 ble godkjent 

Innmeldte saker 

02/16 Evaluering av Fagmøtet Bergen 2015: overføres til fellesmøte 

med NSHG 11.02.16 kl 11:00 

Nestleder har distribuert evalueringsresultater til styrets 

medlemmer 

Kathrine  

03/16 Fagmøte Oslo 15-16. November 2016: overføres til fellesmøte 

med NSHG 11.02.16 kl 11:00 

Kathrine 

mfl 

 

05/16 Kommersialisering av databaser over sekvensvarianter fra 

syke/pasienter via sykehusets laboratorietjeneste-1: 

1. Initiativ fra DNVGL - levering av varianter til stor 

database mot at lab får betaling og/eller tilgang til 

variantdata. Flere genlaber i Norge fått forespørsel. 

Saken tas også opp i NSHG.  

2. Initiativ fra AMG OUS om Norvariom: sykehusets 

pasienter bes skrive under samtykke til at deres 

genvarianter og genomdata lagres og deles. Registeret 

har fått konsesjon fra Datatilsynet. 

Se mail med div artikler/dok fra Asbjørg 10.02.16 

Forslag fra styreleder: NFMG-styret bør komme med uttalelse.  

Asbjørg 

mfl 

 

                                                 
 



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

Vedtak: Styret ønsker å løfte diskusjonen til et overordnet nivå 

om datadeling nasjonalt og internasjonalt. Styreleder utformer 

et utkast til innspill fra styret i debatt om deling av variantdata. 

06/16 Utarbeidelse av nytt/revidert kodeverk for laboratorietjenestene 

i Norge. Tidligere leder NFMG har vært aktiv deltager i 

forumet.  

a) I etterkant av samarbeid i forumet fremkommet forslag om å 

arrangere felles nasjonalt fagseminar for spesialitetene i 

laboratoriemedisin (møtedato ikke fastsatt). 

b) Siste nytt januar 2016: Fagspesialitetene ikke lenger 

representert i forumet. Regionale HF/sykehusene oppnevner 

sine representanter i forumet. 

*Se også mail fra Asbjørg etter mail fra Andreas Westin og 

replikk fra Torunn 28.01.16 og mail fra Asbjørg 10.02.16 

Vedtak: Styreleder er valgt inn som representant i 

Fagmedisinsk forening for kommende periode, og stiller i møte 

om kodeverk i DNLF 15.02.16 

Asbjørg  

07/16 

utsettes 

Spesialistutdanningen: Ansvar og rollefordeling 

Helsedirektoratet og Legeforeningen, Spesialistkomiteene 

Asbjørg  

08/16 LIS utdanning: Planlagte Kurs innen medisinsk genetikk 2016. 

MFS Det blir Kommunikasjonskurs, Tromsø 19.-20.september. 

Godkjenning av internasjonale kurs/møter som ledd i 

spesialistutdanningen. 

Vedtak: Spesialitetskomiteen etterser at obligatoriske kurs 

arrangeres  

Marie, mfl  

09/16 

utsettes 

NTNU/St.Olav: Planlagt revisjon av 

medisinerstudentutdanningen i forhold til faget medisinsk 

genetikk. Forslag: NFMG ved NFMG styret høringsinstans 

Asbjørg  

10/16 

utsettes 

Behov for overlegehjelp medisinsk genetikk UNN Marie S  

11/16 

utsettes 

Forslag om å arrangere videokonferanse og mini-

syndrommøte/drøfting av pasientsaker på tvers av 

sykehusregioner. 

Asbjørg  

12/16 Reisestipend fra NFMG for LIS for 2016 frist 31.1. Innkomne 

søknader. 3 pr. 28.01., 4 innvilges, lengst ansiennitet først. 

Vedtak: Styret har mottatt fire søknader, alle innvilges og 

tildeles NOK 7500 hver (Kristin Vinorum, OUS; Sara Keim, 

OUS; Inger-Lise Mero, OUS; Siri Briskemyr, UNN). Styreleder 

informerer søkere om vedtaket. 

Marie S  



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

13/16 

ikke 

behandlet 

Legeforeningen; Priser og stipend, søknadsfrister 

Følgende priser/stipender skal deles ut på Legeforeningens 

landsstyremøte i mai: 

1. To studie og reise-stipend til yngre indremedisinere fra 

Caroline Musæus Aarsvolds fond 

2. Kvalitetspris for primærhelsetjenesten 

3. Kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 

4. Marie Spångberg-prisen for den mest verdifulle 

vitenskapelige originalartikkel skrevet av en norsk 

kvinnelig lege og publisert i 2015 

Prisene er annonsert på Tidsskriftets nettside 

http://tidsskriftet.no/Ekstra/Stipender2   

Søknadsfristen er 1. mars 2016. 

  

14/16 

ikke 

behandlet 

Legeforeningen: Pasientsikkerhet fagseminar 2-3 mars 2016. 
https://www.berg-

hansen.no/eventportal/?E=1174&A=51939&Att=0&WebNo=1&Sec=kPbcibiLBkbbikci&utm_

source=apsis-anp-
3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified 

  

15/16 NFMGs representasjon i Legeforeningens FaMe 

Vedtak: se 06/16 
Asbjørg  

 

16/16 Besøk av legeforeningen på et styremøte 

Vedtak: Styreleder inviterer legeforeningen til styremøte 

10.03.16 eller 14.04.16 

Asbjørg  

Faste saker  

Høringer Log in på legeforeningen.no og se!* på de jeg tenker er 

relevante. Prioriter også ifht frister. 

Vedtak 17/16 – 23/16: Nestleder ser over frister og delegerer 

arbeid til styrets medlemmer, ved behov kan dato for neste 

styremøte fremskyndes. 

  

17/16 Innspill til Kvinnsland.utvalgets arbeid   

18/16 Kompetanseområde smertemedisin   

19/16 Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser *  

20/16 Rapport om kapasitetstilpasninger Oslo Akershus   

21/16 Etterutdanning overleger/spesialister *  

22/16 Policynotat global mental helse   

23/16 Grunnutdanning av leger *  

Internett-

sidene 

Signert årsmøteprotokoll 2015 er lagt ut. ”Huskeliste til fagmøtet” legges ut 

etter at vi har hatt fellesmøte 11.02.16 
  

http://tidsskriftet.no/Ekstra/Stipender2
https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=1174&A=51939&Att=0&WebNo=1&Sec=kPbcibiLBkbbikci&utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=1174&A=51939&Att=0&WebNo=1&Sec=kPbcibiLBkbbikci&utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=1174&A=51939&Att=0&WebNo=1&Sec=kPbcibiLBkbbikci&utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
https://www.berg-hansen.no/eventportal/?E=1174&A=51939&Att=0&WebNo=1&Sec=kPbcibiLBkbbikci&utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified


 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

    

Eventuelt Neste møte – 10.03.16 kl 10:00   

 


