STYREMØTE 7-2016
Referat
Tid:

2016-06-09 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

Frist for innmelding av saker 8. juni kl 1000
Møteleder:

Asbjørg Stray-Pedersen, styreleder

Til stede:

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

Forfall:
Fraværende:
Sak

Elin Tønne, varamedlem

Diskusjon og Konklusjon

Ansvar

Frist

Referat fra styremøte 6-2016 ble ikke godkjent. Asbjørg hadde innvendinger til sak 05/16.
Endringsforslag mottas, godkjenning utsettes til neste styremøte.

Oppfølgingssaker
03/16

Fagmøte 2016 – løpende oppdatering av fremdrift.
Det utformes preliminært program.
Arrangementskomiteen booker nødvendig antall grupperom
Det søkes om at møtet godkjennes som valgfritt kurs for LIS, 6+6
timer

Alle

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvar

05/16

Deling av variantdata, opprettelse av norske/nordiske
variantdatabaser.

Asbjørg

Frist

Alle

1. Datatilsynet har etter søknad fra Oslo Universitetssykehus gitt
konsesjon til databasen Norvariom.
Det er fremmet forslag om å sende et brev med ni problemområder til
Datatilsynet. Styrets medlemmer har delte meninger om saksgang og
problematisering av konsesjonen. Styrets flertall har vedtatt at brevet
skal sendes. Styremedlemmer KB og YS tar dissens i brevet, med en
kort begrunnelse.
2. DNVGL ønsker å opprette variantdatabase og har tatt initiativ ved
å sende forespørsel/informasjon til medisinsk-genetiske laboratorier i
Norge.
Guro Meldre Pedersen fra DNVGL tatt kontakt med Asbjørg med
ønske om å diskutere prosjektet. Styret er positivt innstilt, Asbjørg
skal avtale møte med DNVGL men ønsker først avklaring av sak
05/16-1. Dato for møte? Bør NSGH-styret inviteres?

Innmeldte saker
Forslag til nye læringsmål for spesialiteten medisinsk genetikk.
Styret har gitt sine innspill til spesialitetskomiteen.
Læringsmålene bør regelmessig oppdateres, det er foreslått
minst hvert 2. år.

Marie

Høringer

Logg inn på legeforeningen.no. Prioriter ifht frister.

Kathrine

29/16

Rapport fra arbeidsgruppe i DNLF om variasjon, over- og
underforbruk i helsetjenesten.

Kathrine

31/16

Faste saker
6. juni

NFMG sendte ikke høringsinnspill.

30/16

Internettsidene

Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og
Oppgavemeldingen mv. Utsettes.

1. sept

Marie

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Eventuelt

ASP og MS ønsker styremail sendt både til privat og jobb-epost

Neste møte

23. juni kl 1000. Frist for innmelding av saker 22. juni kl 1000

Ansvar

Frist

