
 

 

Arbeidsgruppen - Helseprosjektet 

 

Møtereferat (referent – Geir Søgård) 
Sted:  Teams 

Dato:  15.02.2023 

Deltakere:  Sofie Ottesen, Svein Kvåle, Kyrre Rørstad, Bjørnar 

Boneng, Frode Lingaas, Geir Søgård  

Tidspunkt:  19:00 – 20:30 

Sakslisteelementer 

 
1.  Godkjenning av forrige møtes referat. 

2. Gjennomgang av handlingspunkter fra forrige møte 

3. Kontrakt for prosjektet 

• Kontrakten er ferdigbehandlet og har vært innom både 

arbeidsgruppa og NMBUs (veterinærhøgskolen) 

administrasjon. Kontrakten sendes nå omgående til 

klubbenes styrer for godkjenning og signering ihht. plan 

av 15.01.2022 på Gardermoen. 

4. Mandat 

• Det ble utarbeidet mandat på det fysiske arbeidsmøtet vi 

hadde på Gardermoen 14. og 15.januar. Dette ble 

oversendt styrene (NGK/NESK) 17. januar for 

gjennomsyn/godkjennelse. Mandatet er nå pr. 26.01.2023 

godkjent av begge raseklubbenes styrer. 

5. Informasjon 

• Svein og Sofie har startet arbeidet med en relativt 

detaljert beskrivelse av alle tre sykdommene. Vi mener 

dette vil være hensiktsmessig info å bringe ut til 

medlemmene for å få både interesse og skape ytterligere 

forståelse for prosjektet.  

• Det er nå ferdigstilt ett «lettere» informasjonsskriv som i all 

enkelhet beskriver sykdommene. Skrivet vil publiseres ut 

på klubbenes hjemmesider sammen med 

blodprøveskjemaer så snart disse er ferdigstilt. 

6. Skjemaer for benyttelse ved blodprøvetagning. 

• Det er utarbeidet skjemaer som skal benyttes ved uttak 

av blod til prosjektets forskningsformål. Disse ferdigstilles 

med siste finpuss, og publiseres på klubbenes 



 

hjemmesider, samt Helseprosjektets egne facebook-side 

sammen med infoskrivet nevnt i pkt. 6. 

7. Helseundersøkelse. 

• Helseundersøkelsen er ferdigstilt og er blitt validert. Små 

justeringer gjenstår før denne blir startet opp for 

Engelsksetter. Denne initieres av NMBU og all info 

returneres konfidensielt og skal kun benyttes til 

forskningsøyemed. NGKs avlsråd har nettopp gjennomført 

en helseundersøkelse som er i ferd med å bli ferdigstilt, og 

derav avventes NMBUs versjon av helseundersøkelse. 

8. Økonomi 

• Siste kjente tall er 2.910.000,- og det vil bli informert om 

oppdatert saldo førstkommende helg. 

• Bjørnar har utformet et skriv som er oversendt klubbenes 

styrer, og det er sendt henvendelse til de nordiske 

raseklubbene med henstilling om å bidra økonomisk til 

prosjektet. 

9. Hjemmesider 

• NGKs hjemmesider er oppdatert med egen fane 

«Helseprosjektet» som vil gjøre informasjonsflyt og 

enkelhet med å finne info, lettere. Fanen er oppdatert 

med tidligere relevant info. NESK er i prosess med å utvikle 

ny hjemmeside, og tilsvarende løsning vil bli tilgjengelig 

der. Det vurderes om vi kan få laget en egen hjemmeside 

for prosjektet som begge klubbene linkes til slik at det blir 

mindre arbeid med publisering. 

 

Neste møte er planlagt avholdt mandag 27.februar kl.19:00 

 

 


