STYREMØTE 8-2017
Saksliste:
Tid:

2017-09-15 kl.13:00

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, styreleder

Innkalt:

Marie Falkenberg Smeland, web-ansvarlig
Elin Tønne, sekretær
Kathrine Bjørgo, nestleder
Yngve Sejersted, vara

Forfall:

Hege Marie Schnelle, kasserer

Fraværende:
Sak

Diskusjon og konklusjon

Ansvar

Referat fra styremøte 7-2017 godkjennes

Oppfølgingssaker
16/17

23/17

Norsk laboratoriemedisinsk kodeverk (NKL) og refusjonstakster
genetikk er på høring i RHF`ene. Asbjørg og Kathrine var på møte
14.09.17 med LLS. Noe er endret, blant annet blir eksomtakst og
genomtakst lik, de andre takstene er fortsatt tilfeldig taksert. Blant
annet blir enkel genvarianter taksert høyere som et helt eksom.
Ryddearbeid er i gang. Asbjørg skal lage et brev til
Helsedirektoratet om at Fagmedisinske foreninger bør tas med på
råd. Forslag om at vi skal uttale oss samme med LLS.
Det ble holdt rådslag om endring av den norske definisjonen av
sjeldne tilstander i regi av Helsedirektoratet den 14.08.17. Kathrine
representerte NFMG styret. Forslag om å endre definisjonen fra
10000 til 2000 tilfeller per år.

Innmeldte saker

Asbjørg

Kathrine

Frist

Sak

Diskusjon og konklusjon

Ansvar

26/17

Årsmøte 2017 NFMG. Forberede årsrapport. Regnskap/revisor.
Valg av nytt styre. Årsrapporten skal være klart minst 4 uker innen
årsmøtet, dvs at rapporten bør være klar i løpet av de neste to ukene.
Yngve sender referatene fra 2016 til Hege Marie, revisor trenger
alle referat.
Marie legger alle referat ut på Legeforeningens hjemmeside. Elin
sender sine referat til Marie.

Asbjørg
Yngve
Marie
Elin

Program for NSHG årsmøtet 2017 sendes ut når årsrapport og
regnskap er klart. Hege Marie og Kathrine går ut av styret.
Det er ønskelig med ett styremedlem fra Bergen og ett fra
Trondheim/Skien/Tromsø. Valgkomiteen jobber med dette.
27/17

28/17

29/17
30/17

Forslag om å høyne beløp for priser og utmerkelser.
Beste forskningspresentasjon har ingen øvre aldersgrense og prisen
er nå på 5000 kr og diplom. Styret beslutter at prisen økes til
10000kr. Marie gir beskjed til Helle
Brev til NKSD om likeverdig tilbud til sjeldenpasientene. Arbeidet
har tatt svært lang tid. Marie har skrevet et utkast til brev for å få
fortgang i arbeidet. Utkastet er sendt til alle i styret, endelig brev vil
ha NFMG styret som avsender. Det er ønske om å ha en
telefonkonferanse med NKSD, foreløpig dato ikke satt.

Marie

Marie

Svar fra Datatilsynet angående Norvariom databasen er
Marie
mottatt. Svaret vil bli lagt ut på Legeforeningens hjemmeside.
Lokalisering av fagmøtet 2018. Det er Bergen som
opprinnelig skulle holde møtet, men Bergen er takknemlig
dersom noen andre har mulighet. Kathrine har snakket med de
som arrangerte på Lillestrøm i fjor. De fleste i den lokale
arrangement komiteen var positive til å arrangere det i Oslo
2018 såfremt det ikke blir lokalisert til Lillestrøm (Lab-18).
Erfaringene fra Lillestrøm var at det ble for stort og for mye
som ikke var relevant. Asbjørg vil snakke med Wenche. Styret
støtter forslaget om å arrangere fagmøtet i Oslo.

Faste saker
Høringer

Logg inn på legeforeningen.no. Prioriter ifht frister.

24/17

Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen.
Åpent møte i regi av Bioteknologinemnda den 30. august. Det
ble dessverre ikke nok tid til å sende ut høringsuttalelse.

Kathrine

Frist
2 uker

Sak

Diskusjon og konklusjon

Internettsidene
Neste møte

29.09.17 kl 13.00

Ansvar

Frist

