STYREMØTE
Saksliste
Tid:

12.05.14 kl. 09-12 – fellesmøte
med NSHG se eget referat

Møteleder:

Torunn Fiskerstrand

Innkalt:

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

Forfall:

Kathrine Bjørgo (permisjon/forfall), Barbro Fossøy Stadheim

Referent:

Marie Smeland

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvar

Godkjenning av
referat fra
styremøte
10.04.14

Referatet fra styremøtet 10.04.14 er sendt ut til alle
styremedlemmer. Referatet ble godkjent.

Barbro/

Sted: Park Inn Radisson Gardermoen

Marie

Oppfølgingssaker
24/14 Signering
av årsmøteprotokoll

I 2013 var man ikke klar over behov for signering av
årsmøteprotokollen, men vi gjør klar til det fra og med
2014. Torunn ordner med Brønnøysundregisteret.

Torunn

2/14 Brev til
HOD angående
fylkestaksten

Torunn skal ferdigredigere brevet snarlig. Brevet sendes
til HF fagdirektørenes månedlige møte. Ikke til Hdir i
første runde.

Torunn,
gjennomle
sing av
alle

17/13
Arbeidsgrupper
i medisinsk
genetikk

Ble overført til fellesmøte med NSHG kl 12-1530

15/14 Besøk fra
fagavdelingen i
Legeforeningen

Vi hadde besøk fra Legeforeningen fra 11-12 ved Ole
Anders Stensen og Kari Schrøder Hansen. Temaer var:
1)Sak 32/14 Utfordrende samarbeid med Hdir i saken om
kodeverk og finansieringssystem

Alle

Frist

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvar

2)Sak 35/14 Helsedirektoratets handlingsplaner vs
Legeforeningens/fagmedisinske foreninger sine veiledere.
Ønske om å koordinere dette bedre, KSH skal ta det vider
med ledelsen i Legeforeningen og ta opp videre på FAME
møter.
3)Kurset i medisinsk genetikk for videreutdanning andre
spesialiteter/spesialister suksess, og ønskes videreført!
4) Info om arbeidet med Persontilpasset medisin der
rapport leveres om kort tid.
27/14
Teststrategi for
CMT

Torunn har ved hjelp av nevrologer og fagmiljøet i
nevromuskulærgenetikk ferdigstilt teststrategi for CMT
utredning. Den er lagt i NorskElektroniskLegehåndbok –
Nevrologi, og skal legges ut på genetikkportalen. Se
videre sak 35/14.

Torunn

Torunn har fått mail fra Illumina om Web-baserte
forelesninger om: CF bærertesting, NIPD, PGD,
“Understanding your genome”. Gir kreditt for
Continuing Medical Education (CME). Men
utarbeidet med American College of Medical
Genetics, og vi er litt skeptiske til om det blir for
amerikansk for oss. Arbeidsgruppe «Formidling
av genetisk kunnskap» kan gjerne se på
webinarene. Og kan være ide med andre temaer
for oss i webinar-form.

Torunn/

Hdir har satt frist til 01.09.14 med å melde inn ønske om
endringer på foreslåtte system. Kort frist, basert på
utprøving på bare Sykehuset i Vestfold. Nasjonal
utprøving skal starte 01.01.2015. Metodelisten ser ut til å
inneholde feil og mangler, og vi er sterkt kritiske til den
raske innføringen. Internasjonalt arbeid for bedre
kodeverk ifht genetikk (NPU dårlig tilpasset) er satt i
verk, men ventes først ferdig 2017.

Torunn

Innmeldte saker
30/14
E learning
Genomics
Webinars (CME)

32/14 Nytt
finansieringssyst
em for labfagene

Marie i
arb.gr.8

Eventuelt
33/14 NIPD
status

Jfr Lars Retterstøl har Hdir har delvis behandlet bruk av
Torunn
NIPD – og at Rhesustesting og kjønnsbestemmelse
(utlandet) vil bli godkjent. Øvrig NIPD indikasjoner utsatt
på ubestemt tid (det siste signal fra UNN Tromsø der
Kvinneklinikken har søkt).

Frist

Sak

Diskusjon og Konklusjon
Videre drift av genetikkportalen må tas opp til diskusjon
på Fagmøtet i november. Skal det høre til Helse Bergen
fortsatt? Hvordan er finansiering (Hdir har sponset). Skal
flere teststrategier legges inn? Mer informasjon om
genetiske tester og linker? (det siste sak for Arb.gr 8)
Se sak 27/14 om CMT teststrategi. Det er behov for
tilsvarende prosedyrer på andre områder - gjerne i
samarbeid med de fagmedisinske foreningene (FAME) og
ved hjelp av eksisterende retningslinjer/veiledere og evt
handlingsplaner fra Hdir. Hdir ser ut til å velge
representanter til sine veiledere/handlingsplaner litt
tilfeldig. Vi ønsker at FAME skal forespørres og selv
komme med representanter til slikt arbeid. Dette tas opp
med Legeforeningsrepresentantene i dag og bør
diskuteres på fagmøtet til høsten.

Ansvar

31/14

Høring: Akedemikernes kunnskapspolitiske
policydokument. Fristen er ute. Utgår.

Alle

Internettsidene

Oppdatering her ligger fortsatt litt brakk. Marie er
ansvarlig.

Marie

Neste møte:

Sannsynligvis behov for møte med kontaktperson/leder
for arbeidsgruppene ila mai/juni, evt videokonferanse.

Alle

34/14
Genetikkportale
n –videre drift

35/14 Utarbeide
teststrategier for
genetiske
analyser

Frist

Torunn/Fa
gmøtet
2014

Torunn/Fa
gmøtet
høst
2014/Arbe
idsgruppe
ne

Faste saker
Høringer

Ellers avtalt telefonmøte primo juni -14

01.05

