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STYREMØTE 2-2020 

Tid:  2020-03-07 kl.13:30 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 

Til stede: 

 

Julie 

Ida 

Øyvind 

Trine 

 

 

Forfall: Knut Erik 

Fraværende:  

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

                      

Oppfølgingssaker 

13.03.20 

6/20 

Ny regnskapsfører 

Tredobling av honorar til regnskapsfører de siste tre år, særlig 

etter nytt system for registrering av bilag etc. Oppleves også 

som lite hjelpsomme. Ida har undersøkt honorarer hos tre 

andre regnskapsbyrå og de tar mellom 5000 og 10 000 kroner. 

Velger de som virker mest ok å arbeide med- velger derfor 

JDK byrå i Bergen. 

Ida  

13.03.20 

7/20 

Lette arbeid med årsrapport 

Vurdere å rapportere fortløpende.  

Se på årsrapport fra forening for patologi.  

Ta opp på vårt neste styremøte. Videreført fra forrige møte. 

Utsettes til neste møte.  

Trine/ 

Asbjørg 

 

    

Innmeldte saker 

13.03.20 

13/20 

 Referat fra forrige styremøte til godkjenning 

Godkjent. Øyvind skal legge ut referatet på foreningens 

nettsider.  

Julie/Øyvind  



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

13.03.20 

14/20 

Nominasjon ESHG fellowship.  

Vi støtter NSHG sin innstilling av Elisabeth Jarhelle til årets ESHG 

stipend. Nominasjonen av Siren Berland er faglig sterk- Søknaden 

overføres som kandidat til neste års stipend. Asbjørg gir 

tilbakemelding til Elen per epost og gir beskjed til Siren om at hun 

er kandidat til neste års stipend.  

Asbjørg  

13.03.20 

15/20 

Reisestipend til LIS:  

Tidligere delt ut 7500kr i stipend til LIS til reisestøtte som man 

kunne søke om en gang. Kriterier fra årsmøte 30.04.2013 var: 

Inntil 4 søkere pr år, stipend på inntil 7500 kr, prioritere LIS med 

kortest tid igjen til spesialisering. Kurset må være av høy kvalitet og 

anses som nyttig for spesialistutdanningen. Frist for å søke har vært 

31 januar.  

Kan være nyttig i ny ordning da det kan være vanskelig å få støtte 

til utenlandskurs av arbeidsgiver.  

(LIS representanten i styret tar dette videre med 

spesialitetskomiteen? ) 

  

Øyvind  

13.03.20 

16/20 

Leder av yngre genetikere 

 

Ida orienterer om oppgaver som leder av yngre genetikere.  

Nominerer til spesialitetskomiteen: Et LIS medlem og et 

varamedlem som begge har møteplikt.  

Bør stå for prisene på fagmøtet – finne ut hva som er publisert 

etc og sette sammen en komite som bestemmer dette.  

Også organisere mentorprisen.  

Kan også organisere trykking av diplomer – organisatorisk 

ansvar for prisene på generelt grunnlag.  

Bør også prøve å ha oversikt over lisene som finnes i Norge.  

Bør minne medlemmer om nominasjon til ESHG stipendet.  

Er med i rundene med valg inn i faglandsrådet der det skal 

være med en LIS.  

 

Øyvind blir ny leder av yngre genetikere. Øyvind hører med 

Asbjørg om hvem man skal melde fra dette til.  

 

Øyvind  



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

13.03.20 

17/20 

HDirs laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte 

 

Pågående arbeid. Har vært flere høringer. Har vært en del 

diskusjoner rundt VUSer og tilfeldige funn.  

Asbjørg ønsker også å spille inn egnet programvare til sikker 

ivaretagelse og tolkning av varianter. Ville vært ønskelig å ha 

et program for å kunne dele varianter på tvers av regionene. 

OUS har forsøkt å få samme programvare som HUS og UNN, 

men man har ikke fått tillatelse til dette av personvernombud.  

Har vært eksempler på problem med å oppdage patogen 

variant ved bruk av ikke-sertifisert programvare. Ønske om å 

spille inn til laboratorieveilederen at foreningen støtter at dette 

er et behov og at hele landet bør ha samme muligheter.  

Man bør i det lange løp sikre at pipelinen er sertifisert. 

Systemene man jobber med nå er svært sårbare.  

Asbjørg sender beskjed til Anne Forus i Hdir med innspill om 

dette.  

 

 

Asbjørg  

13.03.20 

18/20 

Rapport fra nettverksmøte i HDir 

 

- Sjeldenstrategien: Trine var på sjeldenmøte i 

helsedirektoratet fordi man skal se på det medisinske tilbudet 

til sjeldne grupper. Det skal utarbeides en egen strategi for 

dette – sjeldenstrategien. Både fagfolk og berørte grupper skal 

kunne komme med innspill til strategien.  

 

 

Asbjørg/Trine  

13.03.20 

19/20 

Endelig utkast til budsjett til fagmøte  

Stort sett likt det som ble presentert på Gardermoen. Det er ikke 

budsjettert med underskudd i år. Budsjettet godkjennes. Hvis møtet 

avlyses før uke 34 (medio august) kan vi få full refusjon- Etter dette 

vil det være kostnader om møtet avlyses. Foreslår at lokal 

arrangementskomite følger med på dette. Ida gir beskjed til Elen i 

lokal komite om dette og at de må ta endelig beslutning om at møtet 

blir, evt i samråd med programkomité.  

Ida  

13.03.20 

20/20 

Covid-19 og implikasjoner for vår forenings aktiviteter. 

Kan se ut som ESHG blir avlyst i år.  

  



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

13.03.20 

21/20 

Eventuelt – Beslutningsforum og behandling for sjeldne 

sykdommer. Ordningen med beslutningsforum skal evalueres.  

Arvid Heiberg har sendt inn innspill til mandat til hva som 

skal evalueres. Frist for å gjøre dette er søndag. 

Legeforeningen har også kommet med uttalelser samt 

koalisjon for sjeldne sykdommer. Vi må være med på selve 

høringsrunden. Asbjørg gis frihet til å melde tilbake innen 

søndag hvis det er noen store hull.  

Trine: Vi må støtte at det er likhet uavhengig av bosted og at 

det bør være RHF-uavhengig. Vi må få med oss høringen og 

være på banen når den kommer.  

Trine  

Orienteringssaker 

13.03.20 

22/20 

 Oppdatering fra programkomiteen 

Programmet er i rute.  
  

     

Faste saker  

Høringer Om det er noen høringer vi burde sett på/svart på – Rakk ikke 

å gjennomgå på møtet. Julie følger med 

Julie  

    

    

    

    

Internett-

sidene 

Status – Øyvind har fått tilgang.    

    

    

Neste møte 17.04.20 kl 13.30 

Møtehyppighet en gang i mnd.  

  

 


