
 

Referat: 
STYREMØTE 6-2020 

Tid:  2020-09-25 kl.11.00 Sted: Telefon 

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 

Til stede: 

 

Trine Prescott 

Øyvind Hald 

Knut Erik Berge 

 

 

 

 

 

Forfall: Ida Wiig Sørensen 

Fraværende:  

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

                      

Oppfølgingssaker 

25.09.20 

6/20 

Bytte av regnskapsfører 

Utsettes til neste møte 
  

25.09.20 

7/20 

Lette arbeid med årsrapport 

Gjennomgår status med årsrapporten i plenum så langt. Julie 

og Trine har fylt inn noe info siden sist.  

Blir enige om endringer og nye punkter. 

Avtaler innhenting av info som videresendes til Julie:  

Asbjørg: Informasjon om medlemstall, medlemmer i 

bioreferansegruppa, foreningens vedtekter.  

Vi bør ha med protokoll fra forrige årsmøte. 

Ida gi info om hvordan man melder seg opp til eksamen via 

uems.  

Trine forhører seg med Linda i NSHG opp oppsummering fra 

forrige fagmøte.  

Øyvind sender info om reisestipend til LIS.  

Tar sikte på å få ny versjon klar rundt 1.-2. oktober før neste 

styremøte.  

Alle 1.-2. 

oktober.  

25.09.20 

15/20 

Reisestipend LIS – praktisk gjennomføring 

Enighet om at ordningen gjelder kurs i utlandet. Kurs skal 

være av høy kvalitet, som kurs organisert av ESHG.  

Øyvind  



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

Søknadsfrist 31. januar og 31.juli. 

Søknader kan vedlegges i epost til NFMGs LIS-representant 

(Øyvind Hald). Kriterier for reisestøtte tas med i årsrapport.  

25.09.20 

37/20 

Årsmøteplanlegging 

Møte 11. november – Tidspunkt etter arbeidstid – kl 18.00. 

Asbjørg og Øyvind skal ha møte med legeforeningen i forkant 

for å få innføring i de tekniske detaljene.  

  

25.09.20 

18/20 

Sjeldenstrategien, under utarbeidelse i Helsedirektoratet 

Asbjørg har sendt tilbakemelding til sjeldenstrategien. Asbjørg 

sitter i referansegruppen som representant for fagmedisinsk 

forening.  

Gunnar Houge sitter i arbeidsgruppen.  

Trine har gitt tilbakemelding direkte til Gunnar.  

Hovedpunkt fra Asbjørg: Bør etableres ekspertpanel for de sjeldne 

tilstandene med hvem som uttaler inn mot behandlingsforum.  

Har også meldt inn ønske om en nasjonal pott for behandling av 

sjeldne tilstander  

Presisere hva som er status nå, bl.a ser det ut som det er flere sentre 

som driver med behandling enn det som er tilfelle.  

Forsøker også å etablere et nasjonalt ekspertforum med andre 

spesialister f.eks barneleger for å løfte sjeldensakene i regi av de 

fagmedisinske foreningene.  

  

Innmeldte saker 

25.09.20 

38/20 

 Godkjenning av referat fra forrige styremøte. 

Referat godkjennes 

  

25.09.20 

39/20 

Høring fra HOD: Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, 

læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. 

Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede 

genetiske varianter. 

Frist til å melde inn til legeforeningen er 11.11.  

Alle se på til neste gang.  

Knut Erik prøver å formulere en tilbakemelding fra 

foreningen til uka før neste styremøte.  
 

Knut Erik En uke før 

  

Sak til 

årsmøte.  

    

Orienteringssaker 

25.09.20 

/20 

    

     



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

Faste saker  

Høringer    

    

    

    

    

Internett-

sidene 

   

    

    

Neste møte Mandag 5. oktober kl 14.00   

 


