
 

Referat 
STYREMØTE 10-2016 

Tid:  2016-09-28  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 

Innkalt: 

 

Marie Falkenberg Smeland, web-ansvarlig 

Yngve Sejersted, sekretær  

Hege Marie Schnelle, kasserer 

Kathrine Bjørgo, nestleder 

Forfall:  

Fraværende: Elin Tønne, varamedlem 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

Referat fra styremøte 9-2016 ble godkjent uten endringer 

Oppfølgingssaker 

03/16 Fagmøte 2016. Ingen har så langt booket hotellrom via vår avtale. 

Kathrine har avbestilt 20 rom, fremdeles holdes 20 rom av. Marie 

sender invitasjon til medlemmer, utformet av Kathrine 

Alle  

 Årsmøte NFMG 2016  

- Forslag til saksliste ble revidert og godkjent, klart til 

utsendelse.  

- Kathrine skriver forslag til årsmelding som skal vedlegges 

innkallingen. 

- Marie setter i gang komité for mentorpris. 

- Hege Marie jobber opp mot regnskapsfører 

 15. okt 

    

    

    

Innmeldte saker 

36/16 Forslag fra Marie: Ulikt tilbud til like pasienter (mikrodel vs. 

sekvensvariant, samme fenotype). Forskjellsbehandling. For 

mye fokus på enkelte syndromer, intet tilbud for andre 

syndromer. KBG syndrom eksemplifiserer problemstillingen.  

Vedtak: Marie utformer forslag til brev til NKSD. 

Marie  

    



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

    

Faste saker  

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

    

33/16 Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for 

leger og tannleger (spesialistforskriften) – NFMG utformer 

innspill til DNLF 

Marie 12. sept 

34/16 Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske 

fagene i del 1 (Allmennmedisin, indremedisin, kirurgi, 

psykiatri). Hdir v/Hege Wang har tatt kontakt med styreleder og 

foreslått at vi utformer et høringssvar basert på forslag utformet 

av henne. 

Marie 21. sept 

35/16 Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles 

kompetansemoduler, del 1-3 

Se pkt 34/16  

 21. sept 

Internett-

sidene 

Høringssvar postes på hjemmesidene Marie  

Eventuelt Forslag om pris for beste essay fra medisinstudent (Trine 

Prescott) – utsatt fra styremøte 10-2016 

Reiseregninger: rotete system i dag. Ihht Brreg er kun signatur 

fra styrets leder alene gyldig. Forslag fra Hege Marie: 

Elektronisk søknad og bilag (evt scannede dokumenter) sendes 

til både kasserer og leder, leder tar ut første side, signerer, 

skanner og sender til kasserer. Styret støtter forslaget, Hege M 

undersøker om prosedyren er formelt ok. 

  

Neste møte  

14. nov. 2016 i Oslo – Marie og Hege Marie ser på flytider 

  

 


