
 

Referat: 
STYREMØTE 2-2017 

Tid:  2017-02-07  kl.12:00 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, vara, fung. sekretær  

Kathrine Bjørgo, nestleder 

Hege Marie Schnelle, kasserer 

Forfall:  

Fraværende: Elin Tønne, sekretær, permisjon 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

Referat fra styremøte 1-2017 ble godkjent uten endringer 

Oppfølgingssaker 

09/17 Fhv. sak 03/16. Utforming av retningslinjer for håndtering av 

mulige kontroversielle saker i foreningen.  

Ved saker som kan være  kontroversielle eller ved dissens i 

styret kan NFMG-styret sende saken på høring til 

medlemsmassen dersom det vurderes hensiktsmessig. Det gis 

en kort svarfrist, men minimum én uke.  

Ved svært sprikende/motstridende tilbakemeldinger kan det 

innkalles til ekstraordinær generalforsamling 

Følges opp på neste styremøte. 

  

02/17 Gjør kloke valg-kampanjen i regi av DNLF. Fokus på kvalitet 

og pasientsikkerhet, fem konkrete råd skal utformes. Trine 

Prescott og Asbjørg Stray-Pedersen stiller på workshop 20. 

april 2017 

ASP 20. jan 

14/17 Fagmøtet 2017 – Skien. Representant fra NFMG til 

programkomite må på plass. 

  

06/17 

utsettes 

Utarbeidelse av brev fra arbeidsgruppe for dypsekvensering 

NFMG/NSHG til Hdir om forslag til felles programvare for 

varianttolkning, og forslag til struktur/eier for nasjonal 

anonym frekvensdatabase. Skal slike brev på høring til alle 

medlemmer, evt bare til avdelingsledere, hvordan 

administrere dette? Ref. 03/16 

  

    



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

Innmeldte saker 

    

    

    

    

    

    

    

Faste saker  

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

01/17 Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3. 

Nasjonalt møte i regi av Dnlf den 15. feb. 

Tilbakemelding til øvrige spesialiteter, forslag utformet. 

 1.april 

07/17 Nasjonal e-helsestrategi versjon 0.7  Utgått 

08/17 Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 

(godkjenning av virksomhet og helsetjenester i 

spesialisthelsetjenesten) 

I etterkant av møtet besluttet at dette ikke angår våre tjenester 

innen medisinsk genetikk 

ASP 

KB 

15. feb 

DNLF 

13. mars 

HDIR 

    

Internett-

sidene 

   

    

Neste møte 7. mars kl 12 Kathrine  

 


