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Diskusjon og Konklusjon

Ansvar

Oppfølgingssaker
5/12
Fagmøte
2012

21/12

Det er avtalt at Bioteknolognemnda og NFMG deler likt på
reiseutgiftene for de utenlandske foredragsholderne. Vi må få
en oversikt over hva Bioteknologinemnda har betalt for og
avstemme dette i forhold til avtalen. NSHG har tatt imot
påmelding og påmeldingsavgift for deltakerne, og betalt for
bl.a. møtelokaler. Vi trenger oversikt over inntektene og
utgiftene NSHG har hatt også, for å få en totaloversikt.

Torunn/
Agnete

Kathrine

Utsettes til neste møte

HTS i
diagnostikk

Innmeldte saker
1/13

Dato: 6. og 7. november, Sted: Trondheim

Fagmøte
2013

Tema: Genomsekvensering biobankforskning eller 10 årsjubileet for genomsekv. Åpen for forslag fra de lokale
arrangørene for å ”møte” behovet. Torunn inviterer styret i
NSHG til telefonmøte for å diskutere fagmøte 2013.
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Spesialitetsstruktur
Torunn og Hildegunn refererte fra Legeforeningens seminar om
spesialitetsstruktur og etterutdanning i januar 2013.
Torunn, i samarbeid med Cecilie Rustad (leder av
spesialitetskomiteen), lager et innspill til Legeforeningen og

Torunn

Torunn

Frist

Sak

Diskusjon og Konklusjon
Helsedirektoratet om medisinsk genetikk i forhold til fremtidig
spesialitetsstruktur.

Ansvar
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Vi er blitt oppmerksomme på at en spesialist i medisinsk
genetikk har etablert privat praksis innenfor faget.
Reklameteksten på aktuelle nettside kan forstås i retning av at
det tilbys prediktiv gentest. Styret anser at dersom det for første
gang er gitt konsesjon for prediktiv testing innenfor
privatpraksis, er det naturlig at vi blir informert. En slik sak har
allmenn interesse for andre genetikere. Torunn undersøker om
det er gitt konsesjon.

Torunn

Privat
praksis i
medisinsk
genetikk
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Møteplan
styremøter
2013

Møte april (Trondheim, sammen med NSHG?) for planlegging
av fagmøte
Møte i forbindelse med ESHG?
Telefonmøte august (før syndrommøtet)
1-2 telefonmøter i september/oktober
Styremøte i november i forbindelse med fagmøtet
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Søknader om støtte til kurs
Det er kommet inn tre søknader om reisestøtte fra leger i
spesialisering. Siden det ikke ble utdelt reisestøtte i 2012 kan
alle tre søknader innvilges: Tone Irene Nordtveit, Rebekka
Helle og ……… innvilges 7.500 kr hver som støtte til dekning
av reise-/kursutgifter i henhold til innkommen søknad.

Faste saker
Høringer

Nasjonal kjernejournal
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Det er ikke behov for at NFMG sender eget høringsinnspill

Internettsidene

Marte skal legge ut de siste referatene. Kontakter Asbjørg for
kontaktinfo vedr nødvendig opplæring.

Asbjørg
Marte

Frist

