
 
    

Møtereferat 
STYREMØTE 

Tid:  10.01.14 kl. 14:00 Sted: Telefonmøte 

  

Møteleder: Torunn Fiskerstrand   

Innkalt: 

 

Christoffer Jonsrud, Astrid Tenden Stormorken, Barbro Fossøy Stadheim, Marie 

Smeland, Kathrine Bjørgo 

Forfall: Kathrine Bjørgo (permisjon) 
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Konstituering 

av det nye 

styret              

Leder:  Torunn Fiskerstrand  

Nestleder: Christoffer Jonsrud 

Kasserer: Astrid Tenden Stormorken 

Sekretær: Barbro Fossøy Stadheim 

Web ansvarlig: Marie Smeland 

 

Torunn sender beskjed om nytt styre til legeforeningen.   

Torunn  

                                                         

Oppfølgingssaker 

17/13 

Opprette 

arbeidsgrupper 

for ulike 

genetikk-tema 

som skal jobbe 

fram mot 

fagmøtet 2014 

Det er planlagt å opprette arbeidsgrupper på tvers av 

avdelingene som skal jobbe mot neste fagmøte med 

viktige emner som angår faget med tanke på å forsøke å 

komme frem til en nasjonal konsensus.  Torunn 

gjennomgikk bakgrunnen for dette, og det ble diskutert 

hvilke emner som burde inkluderes.  Man kom frem til 

følgende forslag til mulige grupper: 1)VUS/nomenklatur 

2) Eksom 3)Kopitall 4) Fosterdiagnostikk 5) 

Hjertegenetikk 6) Arvelig kreft 7) syndromdiagnostikk 8) 

Formidlig av genetisk kunnskap 

 

Torunn lager skisse til brev som skal sendes ut til de ulike 

avdelingene.  Dette vil tas opp på nytt på neste styremøte 

Torunn  
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før en sender utkast videre til NSHG slik at de kan 

komme med sine innspill.    

    

Innmeldte saker 

2/14  

Brev til HOD 
angående 
fylkestaksten 

 

Det ble besluttet i samråd med NSHG på fagmøtet i 
Trondheim i 2013 å skrive et brev til HOD med ønske om å på 
sikt avvikle fylkestaksten på genetiske analyser.  Det foreligger 
et utkast som flere ved Haukeland og Rikshospitalet har gitt 
innspill til.  
 
Det er besluttet at alle skal se på utkast og komme med 
innspill til reformulering.  Man kan gjerne få innspill fra andre i 
sin avdeling.  Planlegges tatt opp på nytt på neste styremøte.   

Torunn  

3/14 
Orienteringssak 
Nasjonalt 
laboratorie-
kodeverk 

 

Torunn redegjorde for møte med DNLF med representer fra 
alle laboratoriefag til stede hvor man tok opp manglende 
mulighet for å påvirke forsalg til nytt laboratoriekodeverk.  
Det planlegges nå gjennom DNLF møte med Helsedirektoratet 
for hvert laboratoriefag.  Vårt møte er planlagt til 20.01.2013 
hvor Torunn vil møte sammen med representant fra 
laboratoriet ved OUS, overlege Lars Retterstøl.   
 
Torunn kommer med nytt referat når dette møtet er 
gjennomført.   

Torunn  

    

Faste saker  

Høringer    

4/14 

Sentralstyresak- 

søknad fra 

Norsk selskap 

for Trombose og 

Hemostase om å 

bli egen 

spesialitets-

forening. 

Ikke relevant for oss.     

5/14 

Helseomsorg21. 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har på oppdrag 

fra regjeringen satt i gang et arbeid for å utvikle en 

forsknings- og innovasjonsstrategi for hele helse- og 

omsorgssektoren. I den forbindelse er det satt i gang en 

åpen høringsrunde der alle relevante aktører kan avgi 

høringssvar.  Det er oppgitt 5 hovedpunkter:  1) 

 17 januar  
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Innovasjon/næringsutvikling. 2) Forsking 3) Kunnskap 4) 

Kommune 5) Global helse. 

Styremedlemmene vil se nærmere på dette og eventuelt 

melde tilbake forslag til innspill.  OBS: Må i så fall 

komme raskt pga svarfristen.  Leder mener at vår 

mulighet for å påvirke i denne saken er så liten at det er 

liten vits i å komme med innspill.    

6/14  

Intern høring - 

Legeforeningens 

landsstyremøte 

2014 

Det er bedt om forslag til tema for den helsepolitiske 

debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker.  

 

Dette ble diskutert og det ble foreslått å ta opp genetisk 

kompetanse i andre spesialiteter, f.eks i forhold til 

hvordan genetikk kan inngå i legers etter- og 

videreutdanning, samt under medisinstudiet.   

Saken vil diskuteres vider på neste styremøte.   

 2 februar 

7/14  

Høring av 

forslag til 

forskrift om 

Norsk helsearkiv 

og Helsearkiv-

registeret. 

Forskriften regulerer etablering av Helsearkivregisteret, hvilke 

type opplysninger registeret skal inneholde, innsamling og 

behandling av opplysningene i registeret m.m. Det kan være 

verdt å se på/kommentere hvordan man tenker å håndtere 

prediktive genetiske data f.eks, og om våre 

laboratoriedatabaser (diagnostisk lab) skal overlates til dette 

Helsearkivet, da de jo er å betrakte som journalopplysninger.  

Saken tas opp på neste styremøte.    

 

 20 februar 

Internettsidene  Marie  

 


