Møtereferat fra felles styremøte NFMG og NSHG
Tid: Torsdag 30.08.18, kl. 16.00-17.00
Sted: Bikuben, kurs- og konferansesenter Helse Bergen, Jonas Lies vei 69, 5053 Bergen
Til stede NSHG: Elen Siglen, Atle Brendehaug, Linda Strand, Kristian Tveten, Christa Schmidt,
Inger-Aase Warland (Skype)
Ikke til stede NSHG: Inger-Lise Mero, Geir Åsmund Hansen Myge, Marijke van Ghelue og Lillian
Ruud
Til stede NFMG: Asbjørg Stray-Pedersen, Trine Prescott, Lars Fredrik Engebretsen (Skype)
Ikke tilstede NFMG: Ida Wiig Sørensen, Yngve Sejersted og Elin Tønne
Referent: Christa Schmidt

Saker
Fagmøtet 2018 i Oslo
Pris: den lokale arrangementskomite setter prisen for møtet.
Utstiller: de må ha separat regnskap, og det må søkes om godkjenning til legeforeningen. NFMG er
ansvarlige for søknaden til legeforeningen.
Programmet: er godkjent, Elen sender programmet til lokal arrangementskomite.
Oppdatering 070918 (TP): Julia Foreman, project manager i DECIPHER vil være til stede Dag 1
Abstractfrist: 1. oktober, abstractene må sendes til NSHG, og videresendes til abstractkomite (Siren
Berland, Øystein Holla, Kjetil Heimdal, Geir Åsmund Myge Hansen).
Priser: Det deles ut følgende priser på Fagmøtet: Beste foredrag/presentasjon (10 000) og Beste poster
(6000). Disse velges av abstraktkomiteen. I tillegg deles det ut en Beste artikkel-pris til LIS (10 000)
som velges av NFMG. Dersom ingen er kvalifisert til denne, deler NFMG ut en posterpris til LIS
(6000) i stedet.
Påmelding og invitasjon: Atle lager google-påmelding og sender ut invitasjon.
10-års jubileum: lokal arrangementskomite har fått penger til planlegging. NSHG kan også bidra med
litt penger hvis behov.
Diplomer: lages av programkomiteen eller arrangementskomiteen. De må samsnakkes om hvem.
Oppdatering 070918 (TP): Programkomiteen med Inger Aase har tatt ansvar for å lage diplomene
Workshopper: velges ikke ved påmelding.
Årsmøter: årsmøter til NSHG og NFGM vil være etter hverandre.

Neste felles styremøte NFMG og NSHG: planlegges til tirsdag, 13. november, etter møtet for
genetiske veiledere i forskningsveien, sammen med lokal arrangementskomiteen. Elen sender
invitasjonen.
NSHG-styremedlemmer vil få dekket påmeldingsavgift og reise/overnatting for fagmøtet 2018 av
NSHG.
Fagmøte 2019 i Trondheim
Det planlegges møtet på St.Olav hospital, ved sykehus. Det prøves å unngå at møte finner sted
samtidig med onkologisk forum. Det ble foreslått at det på forhånd av motet arrangeres LIS-kurs. Det
første planleggende møtet vil være ved neste fellesmøtet NSHG/NFMG. Det skal legges ut skjema
med forslag til fagmøtet 2019 ved fagmøte 2018. Inger-Aase tar kontakt med Inger-Lise.
Det er få personer i årets programkomite. Det burde evt. >1 person som sitter både i programkomite og
lokal arrangementskomite, dersom det er frafall. Man burde allerede nå tenke på forslag til personer
som kan sitte i neste programkomite, spesielt noen fra Trondheim. Dette sette på dagorden til
fellesmøtet 13.11.18. Også personer som ikke har NSHG/NFMG styreverv kan være med i
programkomiteen.
Samarbeid NFMG og NSHG
Generelt oppleves det at det er bra med fellesmøter, og at det er god samarbeid.
Høring av laboratorieveileder
Det er uklart hvilken gruppe som har skrevet veilederen, og hvem som er målgruppe.
NFMGs frist til høring av laboratorieveilederen går ut den 30.august. NFMG videresender
kommentarene til NSHG, som har frist senere.
NSHG diskuterer veilederen på styremøtet 6. september, og sender sin vurdering til NFMG.
NLK – kodeverk
Det er problematisk at patologene og andre som utfører genetiske analyser ikke kan ta takster. Dette
f.eks. ved screening for somatiske BRCA-mutasjoner.

