
 
    

Referat 
STYREMØTE 1-2016 

Tid:  2016-01-28 kl.11:00 Sted: Telefonmøte 

  

Møteleder: Asbjørg Stray-Pedersen (astrayped@gmail.com, astraype@ous/hf.no) 

Tilstede: 

 

Marie Falkenberg Smeland (marie.smeland@unn.no; marie.smeland@gmail.com) 

(referent) 

Yngve Sejersted (yngsej@ous-hf.no),  

Hege Marie Schnelle (hege.marie.schnelle@helse-bergen.no),  

Kathrine Bjørgo (UXATJR@ous-hf.no). 

Forfall: Elin Tønne (sbsrre@ous-hf.no) 

  

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

    Oppfølgingssaker 

    

    

Innmeldte saker 

01/16 Konstituering av nytt styre NFMG 

Leder: Asbjørg Stray-Pedersen, Nestleder: Kathrine Bjørgo, 

Kasserer: Hege Marie Schnelle, Sekretær: Yngve Sejersted, 

Web-ansvarlig: Marie F. Smeland, Permisjon ut 2016: Elin 

Tønne. Valgt vara YS går aktivt inn i styret. Gjennomgang av 

spesifikke og generelle arbeidsoppgaver for nye styret jfr 

veileder fra Torunn Fiskerstrand. Vi orienterer legforeningen 

om nytt styre.  

Melding til Brønnøysundregisteret 

Alle i 

styret 

 

 

Marie 

Asbjørg/ 

Yngve 

 

02/16 Fagmøte i Bergen November 2015:  

Status vedr regnskap, reiseregninger: Hege Marie får kontakt 

med tidl kasserer Astrid Stormorken. Tidl leder Torunn 

Fiskerstrand avtaler deling utgifter m Bioteknologirådet. Faglig 

oppsummering etc –sak til neste møte 

Hege 

Marie 

Torunn 

Kathrine 

 

03/16 Fagmøte Oslo 15-16. November 2016:  

Møtelokale booket. Foreslår fellesmøte NSHG/NFMG 11/02 

for programkomite osv. NB budsjett/plan for fordele utgifter. 

NB repr fra Skien og St. Olav med i komite 

Kathrine 

og 

Asbjørg 
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Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

04/16 Regionstakst for genetiske laboratorietjenester, bortfall av 

regionstakst for polikliniske laboratorieundersøkelser har fått 

foreløpig info, venter med å «offentliggjøre». 

Asbjørg  

05/16 

-utsatt 

Kommersialisering av databaser over sekvensvarianter fra 

syke/pasienter via sykehusets laboratorietjeneste-1: 

1. Initiativ fra DNVGL - levering av varianter til stor 

database mot at lab får betaling og/eller tilgang til 

variantdata. Flere genlaber i Norge fått forespørsel. 

Saken tas også opp i NSHG.  

2. Initiativ fra AMG OUS om Norvariom: sykehusets 

pasienter bes skrive under samtykke til at deres 

genvarianter og genomdata lagres og deles. Registeret 

har fått konsesjon fra Datatilsynet. 

Forslag: NFMG styret bør komme med uttalelse.  

Asbjørg  

06/16 Informasjon: Utarbeidelse av nytt/revidert kodeverk for 

laboratorietjenestene i Norge. Tidligere leder NFMG har vært 

aktiv deltager i forumet.  

a) I etterkant av samarbeid i forumet fremkommet forslag 

om å arrangere felles nasjonalt fagseminar for 

spesialitetene i laboratoriemedisin (møtedato ikke 

fastsatt). 

b) Siste nytt januar 2016: Fagspesialitetene ikke lenger 

representert i forumet. Regionale HF/sykehusene 

oppnevner sine representanter i forumet. 

Asbjørg  

07/16 - 

utsatt 

Spesialistutdanningen: Ansvar og rollefordeling 

Helsedirektoratet og Legeforeningen, Spesialistkomiteene 

Asbjørg  

08/16 - 

utsatt 

LIS utdanning: Planlagte Kurs innen medisinsk genetikk 2016. 

Oversikt. Godkjenning av internasjonale kurs/møter som ledd i 

spesialistutdanningen. 

  

09/16 - 

utsatt 

NTNU/St.Olav: Planlagt revisjon av 

medisinerstudentutdanningen i forhold til faget medisinsk 

genetikk. Forslag: NFMG ved NFMG styret høringsinstans 

Asbjørg  

10/16 - 

utsatt 

Behov for overlegehjelp medisinsk genetikk UNN Marie S  

11/16 - 

utsatt 

Forslag om å arangere videokonferanse og mini-

syndrommøte/drøfting av pasientsaker på tvers av 

sykehusregioner. 

Asbjørg  

12/16 – 

neste møte 

Reisestipend fra NFMG for LIS for 2016 frist 31.1. Innkomne 

søknader. 
Marie S  

13/16 -

utsatt 

Legeforeningen; Priser og stipend, søknadsfrister 

Følgende priser/stipender skal deles ut på Legeforeningens 

landsstyremøte i mai: 

1. To studie og reise-stipend til yngre indremedisinere fra 

  



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

Caroline Musæus Aarsvolds fond 

2. Kvalitetspris for primærhelsetjenesten 

3. Kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 

4. Marie Spångberg-prisen for den mest verdifulle 

vitenskapelige originalartikkel skrevet av en norsk 

kvinnelig lege og publisert i 2015 

Prisene er annonsert på Tidsskriftets nettside 

http://tidsskriftet.no/Ekstra/Stipender2   

Søknadsfristen er 1. mars 2016. 

14/16 - 

utsatt 

Legeforeningen: Pasientsikkerhet fagseminar 2-3 mars 2016. 
https://www.berg-

hansen.no/eventportal/?E=1174&A=51939&Att=0&WebNo=1&Sec=kPbcibiLBkbbikci&utm_

source=apsis-anp-
3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified 

  

15/16 -

utsatt 

NFMGs representasjon i Legeforeningens FaMe Asbjørg  

Faste saker  

Høringer    

    

Internett-

sidene 

Marie orienterer Legeforeningen om det nye NFMG styret.  

Webmaster er vår kontaktperson i Legeforeningen for adm av 

websider. Legger ut dokumenter for styrearbeid, samt referater, 

info om kurs. 

Marie  

    

Eventuelt    

Neste møte Torsdag 11.02. kl 10. Kl 11 fellesmøte NSHG? NB fast 

møtedato hver 2.torsdag i måneden kl 11?? Merk at en rekke 

saker er overført til neste gang 
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