STYREMØTE 3-2016
Referat
Tid:

2016-03-10 kl.10:00

Sted: Telefonmøte

Detaljer:

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
Marie Falkenberg Smeland, web-ansvarlig
Yngve Sejersted, sekretær
Hege Marie Schnelle, kasserer
Kathrine Bjørgo, nestleder
Elin Tønne, varamedlem

Til stede:

Forfall:

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvar

Referat fra styremøte 2-2016 ble godkjent uten endringer

Innmeldte saker
03/16

Fagmøte 2016 – løpende oppdatering av fremdrift.

Alle

Det ble avholdt felles planleggingsmøte med NSHG den
11.02.16. Programkomite ble etablert.
Følges opp
05/16

Deling av variantdata, drøfte utkast til innspill i debatten.

Asbjørg

utsettes

Ref. initiativ fra DNVGL, ref. Norvariom.

Alle

Styreleder utformer et utkast til innspill fra styret i debatt om
deling av variantdata.
Følges opp

Frist

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvar

06/16

Utarbeidelse av nytt/revidert kodeverk for laboratorietjenestene
i Norge. Tidligere leder NFMG har vært aktiv deltager i
forumet. Ny styreleder er valgt inn som representant i
Fagmedisinsk forening for kommende periode.

Asbjørg

Frist

Kathrine

I etterkant av samarbeid i forumet fremkommet forslag om å
arrangere felles nasjonalt fagseminar for spesialitetene i
laboratoriemedisin. Dette ble diskutert i FaMe, det ble vedtatt å
etablere et samarbeidsforum mellom laboratoriemedisinske
spesialiteter for å gi innspill til HDIR. Asbjørg sender ut
bakgrunnsmateriale.
Asbjørg (og nestleder?) stiller i samarbeidsforum.
Møte i Direktoratet for e-helse 14. mars.
Følges opp
07/16

Spesialistutdanningen: Ansvar og rollefordeling
Helsedirektoratet og Legeforeningen, Spesialitetstkomiteer

Asbjørg

Asbjørg orienterte om pågående arbeid i HDIR, det er ventet å
komme høring om omlegging av spesialistutdannelsen.
09/16

NTNU/St.Olav: Planlagt revisjon av
medisinerstudentutdanningen i forhold til faget medisinsk
genetikk. Forslag: NFMG ved NFMG styret høringsinstans
Bakgrunn: Tidligere NFMG-styre ble kontaktet av Wenche
Sjursen, St. Olav/NTNU, som ønsket målbeskrivelse/mal for
gjennomføring av utdanning i klinisk genetikk. Vedtak:
NFMG-styret innhenter målbeskrivelser/læringsmål fra UiO,
UiB og UNN

10/16

11/16

24/16

NFMG/NSHG arbeidsgruppe for informasjonsarbeid bør ta opp
tråden.
Behov for overlegehjelp medisinsk genetikk UNN
Marie S. orienterte om prekær mangel på overleger i medisinsk
genetikk ved UNN. Avdelingen har 4 stillinger, kun 2 er/vil i
nærmeste fremtid være besatt. Avdelingen ønsker vikarhjelp,
evt videokonferanser for kasuistikkpresentasjon/diskusjon.
Vedtak: Avdelingsledelsen ved UNN må kontakte
avdelingsledelsen ved andre medisinsk genetiske avdelinger
hvis man ønsker et formalisert samarbeid.
Forslag om å arrangere videokonferanse og minisyndrommøte/drøfting av pasientsaker på tvers av
sykehusregioner.
Se 10/16. Forslaget støttes av styret.
ESHG Fellowship for National Society Members 2016

Asbjørg
Marie
Alle

Marie

Asbjørg

Asbjørg

25. april

Sak

Diskusjon og Konklusjon
Bakgrunn: Stipend kan tildeles person <35 år som har utmerket
seg i forskningsfeltet humangenetikk, det er ikke et kriterium at
denne personen er lege. Styret kan nominere medlem av
NFMG/NSHG.
Vedtak: Forslag til kandidater mottas for behandling i forkant
av styremøte 4-2016
Følges opp

Ansvar

Høringer

Logg in på legeforeningen.no. Prioriter ifht frister.

Kathrine

17/16

Innspill til Kvinnsland.utvalgets arbeid

Alle

Frist
2016

Faste saker

- ingen innspill
18/16

Kompetanseområde smertemedisin
- ingen innspill

19/16

Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Elin

Forslag til innspill ble diskutert, styret formulerer en
høringsuttalelse.
20/16

Rapport om kapasitetstilpasninger Oslo Akershus
- ingen innspill

21/16

Etterutdanning overleger/spesialister

*

- ingen innspill
22/16

Policynotat global mental helse
- ingen innspill

23/16

Grunnutdanning av leger

*

- ingen innspill
Internettsidene

Preliminær innkalling til NFMG/NSHG fagmøte 2016 legges ut
på sidene.

Marie

Eventuelt

Arbeidsrommet til NFMG-styret på legeforeningen.no

Alle

Vedtak: alle styremedlemmer må selv besørge at de har full
tilgang til arbeidsrommet, inkludert dokumenter. Kontakt
webansvarlig hos DNLF hvis tilgang ikke er i orden.
Arbeidsrommet vil brukes av styret for deling av dokumenter.
12/16 NFMGs reisestipend. Innvilgede søknader ved forrige
styremøte, styreleder vil skriftlig informere stipendmottakere.
Neste møte

07.04.16 kl 10

1. mai
2016

