
 
    

Saksliste 
STYREMØTE 

Tid:  29.04.15 kl 14:00 Sted: Telefonmøte 

  

Møteleder: Torunn Fiskerstrand Referent:  

Til stede: 

 

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

Bjørgo 

Forfall: Marie Smeland (Permisjon) 

  

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

    Oppfølgingssaker 

53/14 

Fagmøtet 

2015 

Torunn orienterte.  Programkomiteen er godt i gang og har hatt 

møte ca hver 14.dag.  Preliminær agenda foreligger.  En er i 

gang med å avklare eksterne foredragsholdere.    

  

54/14 

Arbeids-

grupper i 

medisinsk 

genetikk 

Det ble tidligere sendt ut forespørsel til gruppelederne, men det 

kom lite  umiddelbar respons.  Leder av NSHG, Inga Bjørnvoll, 

har sendt purring.  Alle gruppene ønsker å fortsette sitt arbeid 

mot fagmøtet.   En ser for seg en parallellsesjon og en plenum 

presentasjon for hver av gruppene.  Arbeidsgruppene bør ha 

konkrete tema og jobbe med.  Det besluttes å sende mail til 

arbeidsgruppene og be dem selv foreslå hvilke tema de ønsker å 

jobbe med.  Dersom de ikke kommer opp med tema selv, vil 

styret/programkomiteen finne tema. 

 Styret diskuterte økonomisk støtte til reise/opphold for 

gruppelederne og det var enighet om at vi også i år vil bidra til 

dette.  Kasserer Astrid Stormorken tok opp behov for mer 

konkrete retningslinjer for hva som skal dekkes, og det 

besluttes at hun lager et konkret forslag til dette som sendes 

rundt.  Det ble også besluttet å sette en tidsfrist for å sende inn 

reiseregning.   

  

2/15 

Fulltesting 

av BRCA1/ 

BRCA2 for 

Det har kommet forespørsel fra Helsedirektoratet om 

redegjørelse for hvorfor det er forskjellig praksis i landet mtp 

gentesting ved incident bryst- og eggstokk kreft.  Det gjøres 

paneltesting i Bergen, mens det ved de andre avdelingene 
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incident 

bryst- og 

eggstokk- 

kreft 

gjøres fulltest med sekvensering/MLPA.  Det er behov for 

tverrfaglig gjennomgang på feltet.  Alle avdelingene er bedt om 

å redegjøre for sin praksis.  Det foreligger svar fra alle 

avdelingene unntatt OUS som er i gang med å kvalitetssikre 

sine tall og hvor rapport forventes snart.   

Det er uenighet internt i styret om retningslinjene.   

Norsk brystkreftforening har bedt om utsettelse til 11.06.15 i 

påvente innspill fra helsesørøst om deres praksis.  Vi ber om 

tilsvarende utsettelse på vårt svar, Torunn sendere mail og ber 

om utsatt frist til 11.06.   

Innmeldte saker 

19/15 

Søknader 

fra Lis om 

støtte til 

deltakelse 

på kurs i 

utlandet 

Det er kommet ytterligere to søknader om støtte til deltakelse 

på kurs i utlandet, begge søknadene gjelder 28th course in 

Medical Genetics, Bertinoro, Italia.  Søkere er Hege Marie 

Schnelle og Ragnhild.  NFMG har i utgangspunktet tenkt å 

støtte opp til 4 LIS pr år, men ettersom vi har fått lite søknader 

de siste årene er det enighet om at vi kan innvilge alle 5 

søkander som har kommet inn i år.  Søknadene innvilges.  

Torunn informerer søkerne om dette.   

  

Faste saker  

Høringer    

20/15 

Høring- 

Legeforeni

ngen som 

aktør ved 

ut-

arbeidelse 

av faglige 

veiledere 

og 

retnings-

linjer 

Det besluttes at alle se gjennom høringsdokumentet for å se om 

vi skal skrive et svar.   

 04/06 

21/15 

Høring- 

Reviderte 

priori-

teringsvei-

ledere for 

33 fagom-

Ingen kommentar til denne.    01/05 
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råder i 

spes.helse-

tjeneste-

lovens 3-3-

3 

22/15 

Intern 

høring- 

Forslag til 

nytt policy-

notat 

Offentlig 

og privat 

helse-

tjeneste 

Ingen kommentar til denne.     

23/15 

Høring- 

revidert 

nasjonal 

traumeplan

- traume-

system i 

Norge 2015 

Ingen kommentar til denne.     

Internett-

sidene 

   

 


