
 

Referat 
STYREMØTE 6-2016 

Tid:  2016-05-19  kl.10:00 Sted: Telefonmøte 

Detaljer: Tlf. nr. 80088860, møteleder pin 174246#, deltaker pin 994408# 

Referater og sakslister legges ut på arbeidsrommet til NFMG-styret hos legeforeningen.no 

Møteleder: Asbjørg Stray-Pedersen, styreleder 

Til stede: 

 

Marie Falkenberg Smeland, web-ansvarlig 

Yngve Sejersted, sekretær  

Hege Marie Schnelle, kasserer 

Kathrine Bjørgo, nestleder 

 

Forfall:  

Fraværende: Elin Tønne, varamedlem 

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

Referat fra styremøte 5-2016 ble godkjent uten endringer 

Oppfølgingssaker 

03/16 Fagmøte 2016 – løpende oppdatering av fremdrift. 

Asbjørg innkaller til nytt møte i programkomiteen. Preliminær 

invitasjon må sendes ut før sommerferien grunnet reservasjon av 

hotellrom etc. ESHG er en god arena for å ta kontakt med potensielle 

foredragsholdere, flere representanter fra programkomiteen vil være 

til stede og bør benytte anledningen. 

Alle  



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

05/16 

 

Deling av variantdata, opprettelse av norske/nordiske 

variantdatabaser. 

1. Datatilsynet har etter søknad fra Oslo Universitetssykehus gitt 

konsesjon til databasen Norvariom.  

Forslag A: Styret bør komme med uttalelse 

Forslag B: Styret ber i samarbeid med NSHG med utgangspunkt i 

problemstillinger formulert i brevforslag fra styreleder NFMG om 

avklaring fra Oslo Universitetssykehus 

Forslag C: Det ble reist spørsmål om habilitet for de av styrets 

medlemmer som er ansatt ved Oslo Universitetssykehus som eier av 

prosjektet.  

Vedtak: Til forslag A og B er styret som tidligere delt i synet på 

eventuelle juridiske og etiske utfordringer knyttet til Datatilsynets 

konsesjon for databasen Norvariom. Til forslag C ser ingen av styrets 

medlemmer at de er inhabile i saken.  

2. DNVGL ønsker å opprette variantdatabase og har tatt initiativ ved 

å sende forespørsel/informasjon til medisinsk-genetiske laboratorier i 

Norge. 

Forslag A: Styret bør komme med uttalelse 

Forslag B: Styret oppretter i samarbeid med NSHG dialog med 

DNVGL  

Forslag C: Styret foreslår for programkomiteen til årets fagmøte 

NFMG/NSHG at DNVGL inviteres til fagmøtet for å presentere 

prosjektet 

Vedtak: Til forslag B har Guro Meldre Pedersen fra DNVGL tatt 

kontakt med Asbjørg med ønske om å diskutere prosjektet. Styret er 

positivt innstilt, Asbjørg avtaler møte med DNVGL. Bør NSGH-

styret inviteres? 

 

Asbjørg 

Alle 

 

    

    

    

Innmeldte saker 

    

    

    

Faste saker  



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

Høringer Logg inn på legeforeningen.no. Prioriter ifht frister. Kathrine  

29/16 Rapport fra arbeidsgruppe i DNLF om variasjon, over- og 

underforbruk i helsetjenesten. 

Vedtak: Behandling utsettes til styremøte 7-2016.  

Kathrine 6. juni 

    

    

    

Internett-

sidene 

Det er ryddet i filer og mappestruktur. Marie  

Eventuelt    

Neste møte 9. juni kl 1000. Frist for innmelding av saker 8. juni kl 1000   

 


