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Oppfølgingssaker 
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Tillegg til referat under styremøte 05.03.21 i kursiv: 

 

 

Samarbeidsforum på tvers av spesialiteter for sjeldne 

diagnoser (Klinikerforum). Utgår fra de fagmedisinske 

foreningene i legeforeningen og er forankret der.  

Har hatt møte på zoom, 15 spesialiteter representert. Både fra 

kompetansesentre og spesialister som følger opp pasienter 

med sjeldne sykdommer. Fra genetikk er Marie Smeland 

representert og Asbjørg Stray Pedersen. Har drøftet mulighet 

for å opprette ekspertpanel i legeforeningen for sjeldne 

sykdommer.  

 

Klinikerforum for sjeldne sykdommer arbeider for at det 

opprettes et ekspertpanel for sjeldne sykdommer inn mot nye 

metoder. 

 

  

Innmeldte saker 
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Referat fra forrige styremøte – godkjennes.     
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Nye metoder – Legeforeningens ressursgruppe for evaluering 

av Nye metoder: Ber om innspill til enkeltsaker. 

 

Asbjørg er med i ressursgruppen. Ressursgruppen skal spille 

inn til fagmedisinsk representant i referansegruppen: Geir 

Arne Sunde 

 

Asbjørg har spilt inn  

 • Målrettede CF-medisiner, der Norge ligger langt bak 

med godkjenning og innføring.  

• Zolgensma som eksempel på genterapi som ikke blir 

tilgjengelig for norske barn med alvorlig SMA. 

 

Et annet problem med Nye Metoder er at de fagmedisinsk 

argumentene faller litt igjennom mot de økonomiske 

argumentene.  

Det begynner også å bli vanskeligere å få unntaksmedisin.  

Noen medikamenter stanses før de kommer til søknadsprosess 

fordi avdelingen ikke har råd til medikamentet.  

 

Andre innspill sendes direkte til Asbjørg da saken haster litt.  

 

Innspill fra Trine: Finansieringen bør være organisert 

nasjonalt, ikke regionalt. Det er et hovedproblem. 
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Nye medlemmer i spesialitetskomiteen:  

Brev fra legeforeningen vedrørende re-oppnevning av 

spesialitetskomiteen i medisinsk genetikk for perioden 2021- 2024: 

 

«Spesialitetskomiteen ble i samsvar med forslag fra vedkommende 

fagmedisinske forening og fagutvalg for leger i spesialisering gitt 

slik sammensetning:  

 

Leder   Marte Gjøl Haug  2 år igjen, ny som leder 

Medlem   Marie Falkenberg Smeland  2 år igjen 

 

Medlem   Benedikte Larsen Geisner  Ny for 4 år 

Medlem   Teresia Wangensteen  2 år igjen 

LIS-representant   Andreas Benneche  Ny 

Varamedlem   Yngve Sejersted  Ny for 4 år 

Varamedlem   Hanne Kjensli Hyldebrandt  Ny for 4 år 

LIS-vararepresentant   Kristoffer Søberg  Ny» 

 

Julie fører dette inn i årsrapport for 2021.  
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Handlingsplan for helseforskning lagt frem nå – plan for 

sykehus – har en del informasjon om genetikk – bør se på og 

evt kommentere.  Bl.a støtte til NGS og genomsenter. Det 

anbefales også at LIS får forskning som en del av 

spesialitetsutdanning. Mye mer åpent for N=1 forskning. 

Mulig vi bør kommentere, f.eks i dagens medisin. 

Styret gir tilbakemelding til Asbjørg innen 10 dager.  

Legeforeningen skal uttale seg – hvis vi vil spille inn frist i 

dag eller mandag.  
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Regionale utdanningsutvalg/kurs i andre spesialiteter 

 

Regionale utdanningsutvalg kan gi oppdrag til medlemmer og 

styre i NFMG. F.eks å være med på å lage kurs, og være med 

på å bidra til at medisinsk genetikk kurs i andre spesialiteter er 

kvalitetssikret. Vi vil få henvendelser fra REGUT i Oslo og 

andre regioner for å bidra til kurs. Dette er vi positive til, det 

må settes av tid og midler til arbeidet. 
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Faste saker  

Høringer Julie følger med på regjeringen, stortinget og legeforeningen.  

 

  

    

    

    

    

Internett-

sidene 

   

    

    

Neste møte Fredag 05.03.21 kl 10.00 

Møtehyppighet –  ca en gang/mnd 

  

 


