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Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

Referat fra styremøte 2-2017 ble godkjent med mindre endringer i ordlyden 

Oppfølgingssaker 

06/17 

 

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. Ref. 03/16. Avdelingsledere i 

Norge hadde møte februar 2017 der frekvensvariantdatabase 

ble drøftet. Dypsekvenseringsgruppe NFMG/NSHG arbeider 

videre med saken. 

  

    

    

    

    

Innmeldte saker 



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

10/17 Feilbehandling pga feiltolket BRCA2-spleisevariant: 

Avdelingsleder ved AMG OUS, Dag Undlien, har varslet 

Helsetilsynet om at 21 kvinner er feilbehandlet, at bryst 

og/eller eggstokker er fjernet basert på en genvariant som er 

benign. Avdelingsleder Dag Undlien var invitert av styreleder, 

møtte og redegjorde for sine synspunkter og besvarte 

styreleders spørsmål. Styret ble samme dag kjent med at saken 

er oversendt fra Helsetilsynet til Fylkeslegen og at det er åpnet 

tilsynssak. Styret har formulert en felles uttalelse på 

forespørsel fra Dagens Medisin, uttalelsen er publisert. 

 

Styreleder har via Legeforeningen tatt initiativ til å drøfte 

saken med de andre berørte fagmedisinske foreninger. 

Legeforeningen har i etterkant innkalt til felles møte mellom 

de berørte fagmedisinske foreninger. 

 

Fire styremedlemmer mener styreleders fremgangsmåte i 

saken har vært uheldig ved at styret ikke har vært rådført før 

styreleders initiativ til møte med andre berørte fagmedisinske 

foreninger eller før styreleders invitasjon av Dag Undlien til 

styremøtet. 

  

11/17 Orienteringssak: 

Karen Helene Ørstavik’s dysmorphology meeting 2017. 

Arrangeres i Skien 30. og 31. august. 

  

    

13/17 Orienteringssak: 

Referat og bakgrunn for styreleders møte med 

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann. 

  

14/17 Fagmøtet for NFMG og NSHG 2017 arrangeres i Skien 7. og 

8. november. Tema blir variantvurdering. Representant fra 

NFMG til programkomite må på plass. Neste møte i 

programkomite er 21. april. 

  

01/17 Konferanse i regi av DnLF om læringsmål (del 2 og 3) og ny 

organisering av spesialistutdanningen arrangeres Radisson Blu 

Oslo 9. mars.  DnLF ønsker at spesialitetskomiteen og 

fagmedisinsk forening stiller med minst en representant hver. 

ASP deltok halve dagen.  

  

    

Faste saker  

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



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

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 

12/17 Opprettelse av fagmedisinske LIS-grupper i de fagmedisinske 

foreninger. Myndighet til å foreslå LIS-representanter til 

spesialitetskomiteen. Yngre genetikere i NFMG. 

  

    

    

Internett-

sidene 

   

    

Neste møte 3. april kl. 0930   

 


