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Fraværende:  

 

Sak Forslag og vedtak Ansvar Frist 

Referat fra styremøte 4-2016 ble godkjent uten endringer 



 
 

Oppfølgingssaker 

05/16 

 

Deling av variantdata, opprettelse av norske/nordiske 

variantdatabaser. 

1. Datatilsynet har etter søknad fra Oslo Universitetssykehus gitt 

konsesjon til databasen Norvariom.  

Forslag A: Styret bør komme med uttalelse 

Forslag B: Styret ber i samarbeid med NSHG med utgangspunkt i 

problemstillinger formulert i brevforslag fra styreleder NFMG om 

avklaring fra Oslo Universitetssykehus 

Forslag C: Det ble reist spørsmål om habilitet for de av styrets 

medlemmer som er ansatt ved Oslo Universitetssykehus som eier av 

prosjektet. 

Vedtak: Til forslag A og B hersker det i styret delt syn på riktig 

saksgang vedrørende et eventuelt initiativ. Habilitet versus lojalitet 

overfor arbeidsgiver for de av styrets medlemmer som er ansatt ved 

Oslo Universitetssykehus som eier av prosjektet ble diskutert. Det ble 

foreslått at saken trekkes. Det ble til forslag C foreslått at saken 

videreføres av styremedlemmer uten tilknytning til Oslo 

Universitetssykehus, Avdeling for medisinsk genetikk. Forslagene 

behandles på neste styremøte.  

Forslag D: Styret foreslår for programkomiteen til årets fagmøte 

NFMG/NSHG at representant(er) for Norvariom inviteres til 

fagmøtet for å presentere prosjektet 

Vedtak: Repr. for Norvariom er angivelig allerede invitert til å 

presentere på årets fagmøte, programkomiteen følger opp. 

2. DNVGL ønsker å opprette variantdatabase og har tatt initiativ ved 

å sende forespørsel/informasjon til medisinsk-genetiske laboratorier i 

Norge. 

Forslag A: Styret bør komme med uttalelse 

Forslag B: Styret oppretter i samarbeid med NSHG dialog med 

DNVGL  

Forslag C: Styret foreslår for programkomiteen til årets fagmøte 

NFMG/NSHG at DNVGL inviteres til fagmøtet for å presentere 

prosjektet 

Vedtak: Grunnet mangel på tid under styremøtet utsettes behandling 

av forslag A, B og C til neste styremøte. 

3. Saksgang vedrørende punkt 1 herover  

Vedtak: Arbeidsdokumenter knyttet til saker som er under 

behandling i styret skal ikke deles med personer utenfor styret uten 

styrets godkjenning. Styrets medlemmer står fritt til å diskutere sak 

05/16 med personer utenfor styret.  

Asbjørg 

Alle 

 



 

    

    

Innmeldte saker 

    

    

    

Faste saker  

Høringer Logg in på legeforeningen.no. Prioriter ifht frister. Kathrine  

26/16 Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten.  

1. Styret har utformet et høringssvar som ble sendt til legeforeningen 

den 27.05.16. 

2. Høringssvar skal også sendes fra NFMG direkte til Hdir, styret tar 

utgangspunkt i høringssvar til Legeforeningen i utforming av svar til 

Hdir. Styrets medlemmer har intern frist mandag 2. mai kl 15 for å 

komme med forslag til endringer i dokumentet. Eventuelle 

endringsforslag drøftes på styremøte.  

Vedtak: Asbjørg har foreslått betydelige endringer i høringssvar. 

Nye momenter ble diskutert. Marie formulerer nytt forslag med 

referanse til kapitteloverskrifter i strategien. Styret bør være omforent 

om innhold og ordlyd i høringssvaret innen 4. mai kl 1600. Oppnås 

ikke enighet innen høringsfristen er det uklart hva som skal gjøres. 

3. Saksgang vedrørende punkt 1 herover 

Vedtak: For å fremme demokratiske beslutningsprosesser i styret 

innføres interne arbeidsfrister. Alle styremedlemmer skal sikres nok 

tid til å sette seg inn i saksdokumenter og forslag. Det ble videre 

foreslått at en forsøker å redusere mengden eposter internt i styret, og 

at epostoverskrifter er relevante for innholdet, gjerne med 

saksnummer. Et flertall var for dette. Det ble foreslått at styrerommet 

på legeforeningen.no ble brukt som diskusjonsforum. Det var ikke 

flertall for dette. 

Kathrine 

Yngve 

6. mai 

    

Internett-

sidene 

Godkjente styrereferater publiseres under riktig år. Marie  

Eventuelt Asbjørg informerte om møte i Legeforeningens 

Laboratoriemedisinske Samarbeidsutvalg (LLS) avholdt 2. mai. 

Styreleder (ASP) er fast medlem, nestleder (KB) er varamedlem. 

  

Neste møte 19. mai 2016 kl 1000.  

Intern frist for innmelding av saker 16. mai kl 15 

  

 


