STYREMØTE 3-2018
Saksliste:
Tid:

2018-03-20 kl.14:30

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:
Fraværende:
Sak

Lars Fredrik Engebretsen, Yngve Sejersted

Diskusjon og konklusjon

Ansvar

Frist

Referat fra styremøte 2-2018. Det er ønsket noen endringer. Ida vil gjøre endringene og referatet
godkjennes på neste styremøte.

Oppfølgingssaker
3/18

Status for Fagmøtet 2018.
Datoene for møtet er 14. og 15.november, sted; Thon Hotel Oslo
Ullevål stadion.
Caroline Wright kunne dessverre ikke komme, Helen Firth og Matt
Might vil bli forespurt.
Kreftgenetiker Diana Eccles er invitert til fagdag 13.november,
Asbjørg vil invitere henne.
Ole Johan Borge fra Bioteknologirådet har takket ja til å komme.
Vi vil be om at en representant fra lokal arrangementkomitee møter
på neste styremøte og gir rapport om status. Det er blant annet
ønskelig å avklare deltakeravgift, invitasjoner mm

Asbjørg/
Trine/Elin

Sak
9/18

14/18

17/18

Diskusjon og konklusjon
Forslag om støtte til medlemmer for å reise på internasjonale
fagmøter. Vi har tidligere gitt 12 000 i priser, nå forslag om
24 000 kr, utdelt på fagmøtet. Det ser ut til at vi bidro med 6070 000kr til fagmøtet i 2017. Overskudd på 19 000 i 2016.
Forening har god økonomi. Det ser ut til at vi kan benytte mer
penger til priser og støtte til å reise på internasjonale fagmøter.
Dersom det ikke kommer inn forslag om artikkelpris for lis,
går prisen til beste poster på fagmøtet, samme pris. Priser per
2018 blir:
-10000 kr for beste foredrag
-2000 kr i mentor pris
-10000 kr til artikkelpris for lis/evt 6000 kr for beste lis poster
-6000 kr til beste poster
Forslag om merking med WES i kjernejournal.
Bergen mener det er vanskelig å gjennomføre i praksis, og de
er usikre på hvor stort problemet er hos dem. Begrenset
holdbarhet på WES, og snart blir genomanalyse kanskje
rutinetilbud. Enighet i styret om at det var en god ide, men
vanskelig å gjennomføre i praksis.
Fast oppgave i styret – følge med på nye aktuelle høringer i
Stortinget og Legeforeningen. Avtaler at Elin følger med på
høringer.

Ansvar
Ida/Asbjørg

Trine/Ida
Asbjørg/
Yngve

Elin

Innmeldte saker
4/18

Lister over medlemmers verv i ulike offentlig oppnevnte
arbeidsgrupper. Oppdatering etter fellesstyremøtet jan 2018.
Asbjørg tar med listene til møtet i november.

Alle/

5/18

Rollefordeling i styret, har alle de nødvendige tilganger/sertifisering
til å fylle sin styrerolle?
Ida har tilgang til DNB konto, Yngve har nettilgang.

Asbjørg

6/18

Endringsmelding Brønnøysund og DnLF om endring
styresammensetning NFMG. Asbjørg har meldt inn alle
styremedlemmene.

Asbjørg

Asbjørg

Frist

Sak
10/18

11/18

12/18

Diskusjon og konklusjon
Forslag om noen fysisk styremøter i løpet av året. Vi har ikke
hatt et eneste fysisk møte foruten fellesmøte med NSHG.
Forsøker å finne en tid for fysisk møte i mai og i forbindelse
med syndrommøtet i august. Avtaler fredag 04.mai i
forbindelse med metabolsk fagmøte, påfølgende middag.
Uttalelser fra NFMG til Helse og omsorgskomiteen vedr
1) Evaluering Bioteknologiloven
2) Varig lagring Nyfødtscreeningkort
Allerede utført.
Helsedirektoratet, støttet av Nasjonal arbeidsgruppe for
arvelig kreft (der NFMG er representert) har meldt inn til
NyeMetoder ønske om vurdering av kunnskapsgrunnlaget for
vurdering endring av aldersgrense for testing av BRCA1/2
ved incident brystkreft fra 50 til 60 år, samt en kost-nytte
vurdering i forhold til om aldersgrensen skal heves, dvs. at
flere skal tilbys gentest. Vi avtale på forrige styremøte at
Asbjørg først skulle forhøre seg med nestleder Lars
Engebretsen og Hildegunn Vetti og så skulle sende NFMGs
kommentarer til metodevurdering endring av aldersgrense. I
hht NyeMetoder skal alle kommentarer føres i fastlagt
innspillskjema, men Asbjørg rakk ikke gjøre det før fristen
28.2.18. Dette beklages. Bestillerforum RHF har i møte
9.3.18. bedt Kunnskapssenteret ved Folkehelseinstituttet om å
lage et notat som inneholder et forslag til hvilke aspekter en
metodevurdering minimum må dekke. Bestillerforum har også
bedt om at notatet skal inneholde estimater på antall tester,
hvor mange man kan regne med å identifisere, samt kostnader.
NFMG styret foretar seg ikke noe videre i saken, både
nestleder og leder er med i Nasjonal arbeidsgruppe for arvelig
kreft som sannsynligvis vil bli bedt om å uttale seg faglig i
saken på et senere tidspunkt.
Medieuttalelser om Nasjonalt DNA register og varig lagring
av Nyfødtscreeningkort. Til info.
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/01/25/eviglagring--en-trussel-mot-personvernet/
I Danmark diskuteres også problemene rundt varig lagring av
nyfødtkortene, og saken er blant annet omtalt i Politiken.
https://politiken.dk/indland/art6375235/Forskning-skalv%C3%A6re-sikkerthttps://dagensmedicin.dk/danskeres-dnaopbevares-ulovligt-udlandet/

Ansvar
Asbjørg

Asbjørg

Trine/
Asbjørg

Frist

Sak

Diskusjon og konklusjon

Faste saker
Høringer

Neste møte

04.05.2018 kl 16.00

Ansvar

Frist

