STYREMØTE
Saksliste
Tid:

10.04.14 kl. 14:00

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

Godkjenning av
referat fra
styremøte
14.02.14

Referatet fra styremøtet 14.02.14 er sendt ut til alle
styremedlemmer. Referatet ble godkjent.

Barbro

Oppfølgingssaker
8/14 Fastsette
dato for
styremøter 2014.
Avklare dato for
fysisk styremøte
kombinert med
møte med
arbeidsgruppeledere

Det ble planlagt følgende datoer for styremøter 2014:

Barbro

- Det planlegges et telefonmøte i begynnelsen av juni
2014.
- Det planlegges fysisk styremøte 12.06.14 klokken 14,
tentativt på Gardermoen. Dette møtet vil kombineres
med møte med arbeidsgruppeledere og NSHG.
Styremedlemmene setter av hele dagen til dette.
- Det planlegges telefonmøter 21.august 2014 kl 14.00,
18.september 2014 kl 14.00 og 16. oktober 2014 kl 14.00.
- Det planlegges fysisk styremøte i forbindelse med
fagmøtet november 2014.

2/14 Brev til
HOD angående
fylkestaksten

Det er ikke tilkommet noe nytt vedrørende denne saken,
og det besluttes at saken utsettes til neste styremøte på
grunn av tett program for dagens styremøte.

Torunn

17/13
Arbeidsgrupper
i medisinsk

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

Torunn

Frist

Sak
genetikk

Diskusjon og Konklusjon
komme frem til nasjonal konsensus. Det foreligger nå
forslag til arbeidsgrupper som skal jobbe med følgende
temaer:

Ansvar

1. Tolkning av sekvensvarianter
2. Kvantitative analyser av DNA/RNA
3. Dypsekvensering/eksomsekvensering
4. Fosterdiagnostikk
5. Arvelig kreft
6. Hjertegenetikk
7. Diagnostikk av syndromer og medfødte
stoffskiftesykdommer
8. Formidling av genetisk kunnskap og fakta.
9. Farmakogenetikk
Sammensetningen av de ulike gruppene ble gjennomgått
og godkjent. Gruppen som skal jobbe med hjertegenetikk
mangler representant fra Oslo Universitetssykehus.
Torunn vil ta kontakt på nytt med leder av seksjon for
hjertegenetikk ved OUS, Trond Leren, for å avklare om
de kan stille med en representant. Det var ønskelig med
flere representanter i gruppe 8, og styremedlemmene vil
forhøre seg på egen avdeling for å avklare om noen er
interessert.
15/14 Besøk fra
fagavdelingen i
Legeforeningen

Dette planlegges lagt til fysisk styremøte 12.06.14.
Torunn skriver til kontaktperson i fagavdelingen og
informerer om dette.

Torunn

19/14
Informasjon om
genetikk på
Helsebiblioteket

Marie har vært i kontakt med helsebibilioteket og fått
informasjon om at hver spesialitet har sin fane på
helsebiblioteket, men at medisinsk genetikk mangler.
Strukturen er imidlertid låst slik at det ikke er mulig å få
lagt dette inn. Det planlegges imidlertid en
omleggingsprossess hvor vi kan komme med innspill.
Det er besluttet at arbeidsgruppen ”formidling av
genetiske informasjon” (sak 17/13) skal jobbe videre med
denne saken. Marie jobber videre i forhold til
Genetikkportalen for å få lagt ut lenker til relevant
informasjon der.

Marie

18/14 Seminar

Astrid informerte kort fra seminar for fagmedisinske

Astrid

Frist

Sak
for
fagmedisinske
foreninger
21.03.14rapport

Diskusjon og Konklusjon
foreninger 21.03.14.

Ansvar

Innmeldte saker
24/14 Signering
av årsmøteprotokoll

Saken ble besluttet utsatt til neste styremøte på grunn av
for liten tid.

Torunn

26/14 National
Fellowship for
young
investigator
(<35)- stipend til
ESHG 2014

Det er sendt ut informasjon til alle medlemmer i NSHG
og NFMG om at det er mulig å foreslå kandidater under
35 år for stipend til ESHG 2014 (National Felloship for
young investigator). Det har ikke kommet inn forslag, og
styret kjenner heller ikke til aktuelle kandidater, slik at
stipendet ikke blir tildelt for 2014.

Torunn

27/14
Teststrategi for
CMT

Dette var en orienteringssak som besluttes utsatt til neste
styremøte på grunn av for liten tid.

Torunn

Frist

Astrid informerte om den økonomiske situasjonen
29/14
inkludert årsregnskap til DNLF.
Økonomisk
situasjon
(orienteringssak)
Faste saker
Høringer
7/14 HøringForslag til
forskrift om
norsk helsearkiv
og
helsearkivregiste
ret- oppfølging
fra forrige
styremøte

Høringsfristen var passert og saken utgikk dermed.

20 feb

17/14 HøringFremme
kandidater til

Høringsfristen var passert og saken utgikk dermed.

01 april

Sak
Akademikerpris
en 2014oppfølging fra
forrige
styremøte

Diskusjon og Konklusjon

Ansvar

Frist

20/14 HøringKvinnehelse 10
år etter kvinnehelsestrategien

Det ble besluttet at vi ikke vil komme med innspill i
saken.

27 mai

21/14 HøringUtviklingsplan
for Sørlandet
sykehus 2030

Det ble besluttet at vi ikke vil komme med innspill i
saken.

15 juni

22/14 HøringFinmark som
utdanningsarena
i medisinstudiet
ved UiT Norges
arktiske
universitet

Høringsfristen var passert og saken utgikk dermed.

9. april

23/14 HøringNy Strategi for
norsk helsenettstrategi 2020

Alle styremedlemmene ser på saken, og vi diskuterer den
videre pr epost dersom relevant.

29 april

25/14 HøringUtkast til
spesialist- og
overgangsregler
for ny
legespesialitet i
rus- og
avhengighetsme
disin

Høringsfristen var passert og saken utgikk dermed.

6 april

27/14 HøringInnspill til helsedirektoratets
arbeid med ny
felles forskrift
for internkontroll og
systematisk
arbeid med

Høringsfristen var passert og saken utgikk dermed.

25 mars

Sak
kvalitetsforbedring og
pasient- og
brukersikkerhet
i helse og
omsorgtjensten
Internettsidene

Diskusjon og Konklusjon

Ansvar

Marie

Frist

