
 
    

Møtereferat 
Styremøte Norsk Forening for Medisinsk Genetikk 

Tid:  23.04.12  Sted:  

Telefonmøte 

 15:00-16:30 

Møteleder: Torunn Fiskerstrand Referent: Hildegunn Høberg Vetti 

Deltakere: 

 

Marte Gjøl Haug,  Kathrine Bjørgo, Asbjørg Stray-Pedersen 

Forfall: Agnete Jørgensen 

  

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

Innmeldte saker   

13/12 

Ny nestleder i 

foreningen 

 

Agnete Jørgensen er ny nestleder i NFMGs styre, etter at Torunn 

rykket opp som leder. 

Torunn  

14/12 

Høring 

Nasjonalt 

program for 

leukemi 

   

Høringsfrist var 10. april, så denne rakk vi ikke å svare på. 

Representanter for medisinsk genetikk har imidlertid vært med i 

arbeidsgruppen som har utarbeidet programmet, og har i stor grad i 

varetatt de medisinsk-genetiske faglige interessene.    

Hildegu

nn 

 

15/12 

Høring 

Utkast til 

policynotat om 

IT i helsevesenet 

 

Torunn gir et kort svar på denne høringen. Hovedpoeng at de ulike 

databaser brukt i helsevesenet må kunne kommunisere med hverandre, 

og bli mer ”legevennlige”.  

  

16/12 

Nyhetsbrev fra 

NFMG til 

medlemmene? 

 

Siden våre nettsider på legeforeningen.no ikke er mulige å oppdatere 

fortløpende etter at legeforeningen har lagt om sidene, før noen har 

vært på kurs, er styret enig om å sende ut et nyhetsbrev til 

medlemmene for å holde dem orientert om hva som foregår i 

foreningen.  

Torunn  

17/12 

Orienterings-

saker 

 

- Pasientsikkerhetskampanje. Oppfattes ikke som aktuelt å 

videreformidle nyhetsavis om dette til våre medlemmer.  

 

 

 

                                                 
 



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

 - Spørreskjema om nordisk samarbeid høyspesialisert medisin. Torunn 

har svart elektronisk på denne. Momenter som ble fremmet: Samarbeid 

om utdanningskurs og prosedyrer for genetisk utredning/testing 

 

Torunn 

Oppfølgingssaker   

3/12 

ESHG national 

fellowship  

 

Informasjon om muligheten for å melde kandidater til national ESHG 

fellowship er gåttt ut til alle medlemmer i NSHG og alle medlemmer i 

NFMG. Frist for innmelding av forslag er 30. april.  

Marthe  

5/12 

Fagmøte 2012 i 

Oslo 

Nasjonalt fagmøte i human genetikk avholdes i Oslo 28.-29 november 

2012. Lokal arrangementskomite jobber med å finne egnet møtelokale. 

NFMGs styremedlem fra Oslo (Kathrine) skal være med i den lokale 

arrangementskomiteen. 

Bioteknologinemnda har meldt interesse for å samarbeide om møte i 

november, og styret er positive til dette. Møtet kan i så fall evt utvides 

med en dag. Som tidligere år har NFMG ønsket å ha hovedansvar for 

det programmet den første dagen, mens NSHG har hovedansvaret den 

siste dagen. Overordnet tema som ønskes belyst på årets fagmøte er 

integrering av genetikk i medisinen for øvrig. Aktuelle eksterne 

foredragsholdere ble diskutert, og Asbjørg vil forespørre et par 

kandidater før neste møte i begynnelsen av mai. Resten av styret 

innhenter bakgrunnsinformasjon om andre aktuelle kandidater. 

President i legeforeningen, Hege Gjessing, har allerede sagt ja til å 

holde innlegg 28. november.  

Alle  30.04.12 

7/12 

Budsjett 

 

Utsettes, da kasserer ikke var tilstede på møtet.  
Agnete 15.03.12 

8/12 

Plan for 

medisinsk 

genetikk 

 

 

Saken tas opp på neste styremøte. 
Torunn 15.03.12 

9/12 

MinSide 

MinSide på legeforeningen.no må sees i sammenheng med 

internettsidene våre. Det er behov for at en av styrets medlemmer 

kurses i de nye nettsidene til legeforeningen.  

Asbjørg  

 


