STYREMØTE
Saksliste
Tid:

31.01.14 kl. 14:30

Sted: Telefonmøte

Møteleder:

Torunn Fiskerstrand

Innkalt:

Christoffer Jonsrud, Astrid Tenden Stormorken, Barbro Fossøy Stadheim, Marie
Smeland, Kathrine Bjørgo

Forfall:

Kathrine Bjørgo (permisjon)

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvar

8/14 Fastsette
tidspunkt for
styremøter 2014

Det ble fastsatt at neste møte holdes 14.02.14 kl 14.00.
På grunn av manglende tid, ble det besluttet at videre
fastsettelse av datoer for styremøter i 2014 tas opp på
neste styremøte.

Torunn

Det er planlagt å opprette arbeidsgrupper på tvers
av avdelingene som skal jobbe mot neste fagmøte
med viktige emner som angår faget med tanke på å
forsøke å komme frem til nasjonal konsensus.
Torunn har laget skisse til brev som skal sendes ut
til de ulike avdelingslederene samt medlemmer i
NFMG/NSHG. Gruppene tenkes å bestå av ca 5-7
personer med ulik geografisk og yrkesmessig
tilhørighet.

Torunn

Frist

Oppfølgingssaker
17/13
Opprette
Arbeidsgrupper For
Ulike Genetikk-Tema
Som Skal Jobbe Fram
Mot Fagmøtet 2014:

Alle styremedlemmer ser på skisse til brev og
skriver inn forslag til eventuelle endringer. Brevet
vil så sendes til NSHG, og deretter til
avdelingslederene og medlemmer av
NFMG/NSHG.
2/14 Brev til HOD
angående
fylkestaksten

Det ble besluttet i samråd med NSHG på fagmøtet i
Trondheim i 2013 å skrive et brev til HOD
angående fylkestaksten på genetiske analyser. Det
foreligger et utkast som flere på Haukeland og
Rikshospitalet har gitt innspill til. Saken har vært

Torunn

28.02

Sak

Diskusjon og Konklusjon
Ansvar
diskutert med ledelsen på de ulike avdelingene. Det
er ulike meninger om hvorvidt HOD er den rette
instans å henvende seg til, eller om det blir mer
korrekt å rette henvende seg til helseforetakene.
Det er de regionale helseforetakene som kan
beslutte å fjerne fylkestaksten, og det kan dermed
være mer hensiktsmessig å sende brev til de
regionale helseforetakene hvor man ber om svar
innen en hvis frist. En kan vurdere å sende kopi til
helsedirektoratet og HOD.
Det er nødvendig å få en oversikt over dagens
praksis ved de ulike genetiske avdelingene.
Styremedlemmene vil fremskaffe informasjon fra
egen avdeling vedrørende hvordan taksering
praktiseres pr i dag for følgende grupper:
- Inneliggende fra egen helseregion
- Inneliggende fra annen helseregion
- Inneliggende annet sykehus
- Poliklinisk internt i eget helseforetak
- Poliklinisk fra annet helseforetak
Torunn vil lage en tabell med oversikt over denne
informasjon. Informasjonen brukes til å først
vurdere om noe kan endres på avdelingsnivå. Dette
diskuteres videre på neste styremøte.

3/14 Orienteringssak:
Nasjonalt
laboratoriekodeverk.

Innmeldte saker

Torunn orienterte om møte 22.01.14 med
Helsedirektoratet med DNLF tilstede. Det ble
informert fra vår side om problematiske aspekter
ved å innføre nytt kodeverk sett fra vårt ståsted, og
vi fikk gehør for dette. Det fremkom at frist
01.10.14 for implementering av kodeverk kun
gjelder de som har elektronisk rekvirering. Denne
fristen vil dermed ikke gjelde for våre laboratorier.
Det må gjøres et arbeid for å lage en struktur i
kodeverket som passer genetiske analyser. Vi vil få
tilsendt veiledere fra det danske og det engelske
systemet. Det kan bli aktuelt å involvere ESHG i
videre arbeid med dette. Styremedlemmene
orienterer egen avdeling om saken.

Torunn

Frist
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Frist

Faste saker
Høringer
6/14 Intern høring Legeforeningens
landsstyremøte
2014 - forslag til
tema for den
helsepolitiske
debatt og forslag til
saker under Sak 9
Aktuelle saker.

Det kom ingen forlag fra styret. Det kan være mer
aktuelt å komme med innspill til landsstyremøtet 2015.

2 februar

7/14 Høring av
forslag til forskrift
om Norsk
helsearkiv og
Helsearkivregisteret.

Forskriften regulerer etablering av
Helsearkivregisteret, hvilke type opplysninger
registeret skal inneholde, innsamling og behandling av
opplysningene i registeret m.m. Biologiske data
inngår ikke i dette.
Styremedlemmene vurderer om det er momenter vi bør
svare på, og saken diskuteres videre pr epost.

20.februar

9/14 Høring:
Legeforeningen ber om synspunkter og kommentarer
Retningslinjer for
til innhold i dokument utarbeidet av arbeidsgruppe.
lindrende sedering i
Ikke relevant for oss.
livets sluttfase.

10.mars

10/14 Intern høring
- Legeforeningens
veileder for
Praksiskonsulentor
dningen.

15. mars

Det ønskes innspill på utkast til veileder.
Ikke relevant for oss.

11/14 Høring Ikke relevant for oss.
forslag til endringer
(språklige
omformuleringer)
av De etiske regler
for leger.
Ikke relevant for oss.
12/14 HøringReservasjonsrett
for fastleger.
13/14 Høring - plan Ikke relevant for oss.
for organisering,
prioritering og
lokalisering av

1. mars

30. mars

18 februar

Sak
avtalespesialister.
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Ikke relevant for oss.
14/14 Høring om
endringer i
alkoholloven –
åpningsdager for
salg av
alkoholholdig drikk
mv.
Internettsidene

Frist
01 april

Marie

