Referat
Styremøte NSHG
Tid: torsdag 03.09.20 kl 14:30-15:30
Sted: Videokonferanse, Helsenett #998402 (ring først 77 60 21 00), Skype/Lync:
998402@vm.nhn.no
Tilstede: Elen Siglen, Kjetil Solland, Linda Strand, Øyvind L Busk, Bjørn Nygård
Frafall: Hanne S Sorte, Inger-Lise Mero, Marijke Van Ghelue, Trond M Ludvigsen,
Referent: Linda Strand

Oppsummering gjøremål:
Saksnr.
24
30

Gjøremål
-Sjekke aktiviteten på nettsiden
-Legge ut veileder for genetiske undersøkelser i
helsetjenesten
Epost til avdelingsledere for å høre om den nye
veilederen genetiske undersøkelser i
helsetjenesten endrer praksis

Ansvarlig
Øyvind

Elen

Kommentar
OK, se sak 27
nedenfor
Ikke utført

Sak 25/20

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 03.09.20.
Godkjent

Sak 26/20

Økonomi/regnskap:
Ikke aktivitet. 384000,- står på konto
Regnskap for fagmøtet 2019 sees gjennom av Atle som har vært kasserer tidligere.
Vi har ikke revisorplikt, og prosedyre oppdateres i forhold til det.

Sak 27/20

NSHG-nettsiden:
Aktiviteten den siste mnd ble vist. Besøkende: 2-3 per dag, maks 8.
Lagt ut jobb-annonser
Veileder lagt ut, men synes ikke (Øyvind sjekker)

Kjetil har laget plakat for å påminne om nettside. Sender ut til alle i styret slik at vi
kan henge opp i avdelingene.
Sak 28/20

Årsmøtet 2020:
Innkalling må straks sendes ut
Tid: 11.11.20 18.00-20:20? (NFMG har denne tiden)
Elektronisk møteplass:
Samme som NFMG? (De får låne av legeforeningen), Skype, norsk helsenett (høre om
vi kan benytte pga antall deltagere, Elen sjekker), Øyvind sjekker hva
bioinformatikerne benyttet for sitt møte.
Årsmelding straks klar
Valg:
Er det greit med elektronisk møteløsning? Vurdere frem til neste møte.
Må de som legges frem for valg presenteres før møtet? Evt. sende ut info på mail før
møtet slik at innvendinger kan komme.
•
•
•
•
•

Kjetil: Tar gjenvalg som kasserer
Bjørn og Marijke er begge på valg: Marijke vil ut, Bjørn tar gjenvalg
Inger Lise: På valg
Linda på valg: Tar gjenvalg som sekretær om ikke det er noen andre ved STHF
som ønsker å komme inn i styret
Christa: Maren tatt over

Ledervalg må vi tenke på.
Saksliste:
• Årsmelding
• Regnskap
• Valg
• Spesielle saker dette året
• Evaluering av fagmøtet 2019
• Innlegg om genetikkportalen? Kjetil spør Pablo
• Slide om nettsiden: hva kan den benyttes til? Øyvind lager
• Nye CLG presenteres (Hilde T. Hilmarsen)
Sak 29/20

NIPT (endringer i bioteknologiloven):
Ikke klart når, hvem som skal tilbys, hvem skal ha veiledning?
Ressursbehov skal meldes inn. Prosjekt som det jobbes med.
Det er en jobb som pågår med felles innkjøp i hele landet.
Alle skal få tilbudet, med de under 35 år må betale. Stor usikkerhet rundt
prøvemengde. Øyeblikkelig hjelp.
Alle skal ha ultralyd for sikker tidsberegning.

Sak 30/20

Veileder for genetiske undersøkelser i helsetjenesten: Elen skal sende Epost til
avdelingsledere for å høre om den nye veilederen genetiske undersøkelser i
helsetjenesten endrer praksis.

Eventuelt
1. Ny høring angående helseregister med tolkede genetiske varianter:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til lovendringer i
helsepersonelloven og pasientjournalloven om "Bruk av helseopplysninger for å lette
samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten samt etablering
av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter". Høringen ble samtidig
med forslag til regelverksendring for å kunne etablere et behandlingsrettet helseregister med
tolkede genetiske varianter i prosjektet persontilpasset medisin.
Frist 8. desember
2. Finnes det en evaluering av fagmøtet 2019? Øystein sjekker med Trond. NFMG skulle gjerne
ha det med i årsmeldingen.
3. CNV arbeidsgruppe savnes av Marijke. Kan vi blåse liv i den gruppen?

Neste møte 5. november

