
 
    

Saksliste 
STYREMØTE 

Tid:  27.05.15 kl 09:00 Sted: Telefonmøte 

  

Møteleder: Torunn Fiskerstrand Referent:  

Innkalt: 

 

Christoffer Jonsrud, Astrid Tenden Stormorken, Barbro Fossøy Stadheim, Kathrine 

Bjørgo 

Forfall: Marie Smeland (Permisjon) 

  

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

    Oppfølgingssaker 

2/15 

Fulltesting 

av BRCA1/ 

BRCA2 for 

incident 

bryst- og 

eggstokk- 

kreft    

 Det er uenighet innad i styret om saken.  Det er foreslått at 

arbeidsgruppen som jobber med arvelig kreft kan nedsette i et 

dokument hva det er enighet og uenighet om mellom de ulike 

regionene.   Vi avventer redegjørelse fra kreftgruppen og det 

planlegges nytt styremøte i nærmeste fremtid hvor saken vil 

diskuteres videre.    

 11/06 

54/14 

Arbeids-

grupper i 

medisinsk 

genetikk 

 Alle arbeidsgruppene har gitt tilbakemelding om at de ønsker å 

fortsette sitt arbeid frem mot fagmøtet.  Vi avventer nå program 

til fagmøtet.   

  

53/14 

Fagmøtet 

2015   

Torunn orienterte om planlegging av fagmøtet 2015.  Man 

avventer nå tilbakemelding fra mulig sponsor.  Det skal holdes 

valg på nytt styre i NFMG og valgkomiteen bør minnes på 

dette.  Barbro snakker med Elin Tønne om dette.   

  

Innmeldte saker 

    

Faste saker  

                                                 
 



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

Høringer    

20/15 

Høring – 

Lege-

foreningen 

som aktør 

ved ut-

arbeidelse 

av faglige 

veiledere 

og 

retnings-

linjer 

Det ble besluttet at vi ikke skal komme med innspill.    04/06 

24/15 

Høring-

Nasjonal

veilederfor

hen-

visninger

til

specialist-

helse-

tjenesten 

Det ble besluttet at vi ikke skal komme med innspill.    26/06 

25/15 

Høring - 

forslag til 

ny forskrift

om

obduksjon

og

avgjiving

avliktil

bruki

under-

visningog

forsking 

Det ble besluttet at vi ikke skal komme med innspill.    06/08 

26/15 

Høring – 

Felles-

katalogen; 

fortsatt 

behov for 

Det ble besluttet at vi ikke skal komme med innspill.    20/06 



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

papi-

rutgave? 

27/15 

Høring - 

Forskrift 

om private 

virksom-

heters 

adgang til å 

yte 

specialist-

helse-

tjenester 

mot 

betaling fra 

staten - 

fritt be-

handlings-

valg 

Det ble besluttet at vi ikke skal komme med innspill.    29/06 

28/15 

Høring- 

forslag om 

å tillate tv-

reklame 

for resept-

frie lege-

midler 

Det ble besluttet at vi ikke skal komme med innspill.    31/05 

Internett-

sidene 

   

 


