
 
    

Møtereferat 
Styremøte NFMG 

Tid:  27.11.12 Sted: Rikshospitalet 

  

Møteleder: Torunn Fiskerstrand Referent: Hildegunn H Vetti 

Deltakere: 

 

Agnete Jørgensen, Kathrine Bjørgo, Asbjørg Stray-Pedersen 

Forfall: Marte Gjøl Haug 

  

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

    Oppfølgingssaker 

5/12 

Fagmøte 2012 

Det er 308 påmeldte til årets fagmøte. Praktiske detaljer ble 

diskutert. I år har vi et stort møte med profilerte 

gjesteforelesere, noe som stiller ekstra høye krav til 

organisering og forberedelser. Neste år vil vi holde oss til 

kun én medarrangør; NSHG. 

  

6/12 

Priser til 

utdeling 

Artikkelpris: Ingen innmeldte kandidater 

Mentorpris: Marte Gjøl Haug har organisert innsamling av 

kandidater og utvelgelse av vinner sammen med LISer fra 

landets øvrige genetiske avdelinger. Vinneren blir kunngjort 

på årsmøtet  

  

18/12 

Årsmøte 2012 

Årsmøtet holdes i Oslo Kongressenter 28.11.12 kl 16:15-17:30. 

Det er innmeldt en ekstra sak til årsmøtet etter at 

innkallingen ble sendt ut: HTS-rekvireringspraksis, 

labtilbud, kvalitetstilbud og takster. Oppdatert dagsorden 

kopieres opp og deles ut til alle fremmøtte på årsmøtet.  

Kathrine 28.11.12 

19/12 

Nettsidene 

Nettsidene er nå oppdaterte og aktuelle dokumenter er lagt ut 

på nytt. De nye nettsidene til legeforeningen er enklere å 

redigere enn de gamle, hvilket lover godt for målsetningen 

om bedre kommunikasjon og informasjonsflyt til 

medlemmene.   

  

Innmeldte saker 
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20/12 

Høring 

Ny nasjonal kreftstrategi 2013-2017. Høringsinnspill fra 

NFMG. Høringsinnspill er utarbeidet, sirkulert i styret og 

endelig oversendt Legeforeningen innen fristen 20.11.12 

  

21/12 

HTS- 

rekvirerings-

praksis, 

kvalitets-

sikring og 

takster. 

 

HTS-teknologi er nå tatt i bruk i rutinediagnostikk ved 

enkelte genetiske laboratorier i Norge. I den forbindelse 

ønsker NFMG en nasjonal diskusjon om kvalitetssikring, 

pris og rekvireringspraksis ved denne typen analyser. Saken 

tas opp på årsmøtet 28.11.12 og styrets forslag er at det i 

samarbeid med NSHG opprettes en arbeidsgruppe som ser 

på dette. 

Torunn  

22/12 

Kandidater til 

Rådet for 

legeetikk 

2014-2017 

Underforeningene i Legeforeningen er invitert til å foreslå 

kandidater til Rådet for legeetikk 2014-2017. Nåværende 

medlemmer vil bli spurt om de ønsker å fortsette, og ett av 

disse medlemmene er spesialist i medisinsk genetikk Ellen 

Økland Blinkenberg. Dersom hun ønsker å fortsette, er det 

ikke behov for at NFMG foreslår andre kandidater.  

Hildegunn  01.02.13 

23/12 

Fagmøte 2013 

Avdelingen ved St. Olavs hospital er forespurt av NSHG og 

har bekreftet at de kan påta seg det praktiske arrangementet 

for fagmøtet i 2013. Saken ble også diskutert i et eget møte 

med NSHG styret 27.11.12. Det var enighet om følgende: 

- Lokalisasjon: Trondheim 

- Arrangør: NSHG og NFMG, ingen tredje organisasjon 

denne gangen. 

- Tentativ dato: Onsdag/torsdag første uken i november 

2013 

- Felles planleggingsmøte i februar 2013 

  

24/12 

Fordeling av 

styreoppgaver 

i 2013 

Kasserer Agnete ønsker at en annen av styrets medlemmer 

tar over funksjonen som kasserer, pga avvikling av 

overlegepermisjon høsten 2013. Kathrine overtar derfor som 

kasserer i 2013, og vil første halvår få nødvendig opplæring 

av Agnete. 

Agnete 01.06.13 

 


