STYREMØTE 2-2018
Saksliste:
Tid:

2018-02-27 kl.15:00

Sted: Telefon

Detaljer:

Tlf. nr. 80088860, møteleder pin 174246#, deltaker pin 994408#
Referater og sakslister legges ut på arbeidsrommet til NFMG-styret hos legeforeningen.no

Møteleder:

Asbjørg Stray-Pedersen, styreleder

Innkalt:

Lars Fredrik Engebretsen, nestleder
Yngve Sejersted, web-ansvarlig
Elin Tønne, sekretær
Ida Wiig Sørensen, kasserer
Trine Prescott, vara

Forfall:

Elin Tønne, Lars Fredrik Engebretsen

Fraværende:
Sak

Diskusjon og konklusjon

Ansvar

Referat fra styremøte 1-2018 godkjennes.
Saksliste til dagens styremøte godkjennes.

Oppfølgingssaker
11.01.18
3/18

11.01.18
4/18

Status for Fagmøtet 2018. Trenger et til medlem fra NFMG i
programkomite.
Elin har tilbudt seg å være med i programkomitéen sammen med
Asbjørg, styret takker for dette. Komitéen er innkalt til fellesmøte,
Trine har en del forslag til aktuelle foredragsholdere og deltar på
møtet på telefon. Ida hører om Gunnar, Siren, Hildegunn har noen
forslag/ønsker om foredragsholdere. Asbjørg hører om Ragnhild
Glad har forslag. Man bør også høre med de som har verv i
forskjellige aktuelle arbeidsgrupper, særlig hva gjelder kreft og
prenatal diagnostikk.

Asbjørg

Lister over medlemmers verv i ulike offentlig oppnevnte
arbeidsgrupper. Oppdatering etter fellesstyremøtet jan
2018.
Asbjørg har fått inn en del bidrag som hun skal samle og
oppsummere i en oversikt, og saken legges frem på ny ved
neste styremøte. Dette burde muligens føres opp som eget
punkt ved neste medlemsmøte i november, slik at medlemmene
får mulighet til å korrigere listene selv.

Alle/

Innmeldte saker

Asbjørg

Frist

Sak

Diskusjon og konklusjon

Ansvar

13.02.18

Rollefordeling i styret, har alle de nødvendige
tilganger/sertifisering til å fylle sin styrerolle?

Asbjørg

5/18

Overføres til neste møte.
Endringsmelding Brønnøysund og DnLF om endring
styresammensetning NFMG
Overføres til neste møte.
Status økonomi/bank NFMG
Nåværende saldo på konto er kr. 330.000, og det er ingen
utestående regninger per nå, men honorarer for forelesere i
2016 og 2017 skal etterbetales.

6/18

27.02.18
7/18
13.02.18
8/18

13.02.18
9/18

27.02.18
10/18
27.02.18
11/18
27.02.18
12/18
13.02.18
13/18

Asbjørg

Ida

Asbjørg informerer om status vedrørende;
- UEMS/EBMG eksamen i medisinsk genetikk
- Utvikling av egen fag-akse i Legeforeningen
- Legeforeningens laboratoriemedisinske samarbeidsutvalg- vi
trenger en representant til her
Det er planlagt et møte 22.03, altså etter neste styremøte.
Diskuteres videre da.

Asbjørg

Forslag om støtte til reise til medlemmer som ønsker å
delta på på internasjonale fagmøter. Eventuelt ved å gi
stipend til LIS med poster, premiere beste poster, og/eller
generelt flere/økte stipender.
Ida undersøker om det er økonomi til dette ved neste fagmøte,
og Asbjørg lager klar en oversikt over prisene vi har nå. Man
diskuterer også at er vanskelig å opprette nye priser som er
forbeholdt LiSer all den tid fagmøtet arrangeres sammen med
NSHG som har liten økonomi og ingen mulighet til å opprette
egne priser. NSHG har heller ikke mulighet til å skaffe
inntekter gjennom fagmøtet fordi legeforeningen har strenge
regler om sponsormidler. Diskuteres videre ved neste møte.
Forslag om fysisk styremøte i forbindelse med ESHG
juni’18
Overføres til neste møte.
Uttalelser fra NFMG til Helse og omsorgskomiteen vedr
1) Evaluering Bioteknologiloven
2) Varig lagring Nyfødtscreeningkort
Overføres til neste møte.
Medieuttalelser om Nasjonalt DNA register og varig
lagring av Nyfødtscreeningkort. Til info.
Overføres til neste møte.
BigMed rapport og sjeldne sykdommer. Til info.
Yngve har vært med å utarbeide en tekst om sjeldne
sykdommer. Rapporten er sendt til helseministeren.

Trine

Asbjørg

Asbjørg

Trine

Yngve

Frist

Sak
27.02.18
14/18

27.02.18
17/18

Diskusjon og konklusjon
Kjernejournal og oversikt genetiske analyser
Trine fremmer forslag om at pasientens kjernejournal merkes
når det utføres WES i forbindelse med diagnostikk. Deretter
bør det bli rutine å sjekke pasientens kjernejournal før slike
analyser utføres, og gi tilbakemelding til rekvirent dersom
WES er utført tidligere ved en annen lab. Hensikten er å
unngå dobbeltarbeid i våtlab. Styret støtter dette. Man ønsker
først å fastslå at det er enighet om dette ved laboratoriene
som utfører WES som del av NGS/HTS-diagnostikken. Ida
forhører seg i Bergen, Yngve i Oslo og Trine i Skien. Saken
drøftes på nytt ved neste styremøte.
Fast oppgave i styret – følge med på nye aktuelle høringer
i Stortinget.
Enklest hvis sekretær gjør dette, siden alle slike saker skal inn
på sakslisten til neste styremøte. Diskuteres videre ved neste
styremøte.

Ansvar

Innspill vedrørende forslag om endret aldersgrense for BRCA –
test. Trine utarbeidet forslag til punkter som skal med i
høringssvar.
Kunnskapssenteret er blitt bedt om å lage en oppsummering og man
ønsker å komme med en kort uttalelse på vegne av organisasjonen.
Trine har et kort utkast, det er ønskelig at Lars Fredrik ser på dette
og kommer med synspunkter. Asbjørg skriver høringsbrev.

Alle

Status for internettsidene til NFMG på DnLFs
hjemmesider.
Yngve jobber med å oppdatere nettsidene. Bl.a. er oversikt
over styret og spesialistkomité utdatert og det mangler noen
styrereferat fra i høst.
Aktuelle nyhetssaker for og fra det medisinsk-genetiske
fagmiljøet kan publiseres på foreningens hjemmeside:
legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-medisinskgenetikk. Ta kontakt med webansvarlig på epost yngsej@oushf.no. Styret fungerer som redaksjon.
Tirsdag 20.03.18, kl. 14:30

Yngve

Trine

Asbjørg

Faste saker
Høringer
13.02.18
15/18

Internettsidene
27.02.2018
16/18

Neste møte

Tirsdag 24.04.18, kl. 14:30

Frist

