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Status for Fagmøtet 2018.
Kathrine Bjørgo fra lokal arrangementskomite informerer om
status.
Meet Ullevaal må vite endelig romfordeling innen
august\september, det koster 12000 per rom per dag. Vi har 6-8
workshop (dypsekvensering, sjeldne diagnoser, kreft, prenatal,
kommunikasjon (inaktiv), hjerte (inaktiv) farmakologi, CNV,
variantvurdering).
All kreft må være 14.nov pga onkologisk forum 15.nov. i Bergen.
Det planlegges to paralelle workshop og behøves således kun ett
ekstra rom.
Kathrine legger frem foreløpig budsjett.
Det blir lavere leie dersom vi blir over 200 deltagere, frist til
«vanlig» påmelding blir 30.10.18. Kursavgift settes til 800 for
medlemmer og 950 for ikke-medlemmer, 200 kr ekstra for sen
påmelding (etter 30.10.18).
Middag kommer i tillegg 800 (inkluderer middag, 2 glass vin og
kaffe).
Enkelte utstillere i 2017 klaget over at ingen var interessert. Det er
foreløpig ikke avklart om vi skal ha utstillere i 2018, slik at det
inngår ikke i det foreløpige budsjett. Etter møtet ble det avklart at
utstiller-spørsmålet ble tatt opp på felles NSHG-NFMG styremøtet
på Gardemoen i januar 2018 kfr. epost fra Trine 06.05.18.
Vi har 10 års jubileum og ønsker å bruke litt penger på
underholdning. Det er enighet i styret om at arrangementskomiteen
kan bruke 20 000 på underholdning.
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Vi har tidligere praktisert at inviterte forelesere ikke betaler
kursavgift og middag, de må likevel påmeldes.
Medlemmer av programkomite og lokal arrangementskomite får
refundert kursavgift og evt reiseutgifter, Kathrine vil se på hvordan
dette har vært praktisert tidligere.
Se epost fra Kathrine etter møtet om dekning av utgiftene til
gruppelederne som arrangerer workshops.
Første informasjon om fagmøtet bør være klar senest innen medio
juni, og bør inneholde workshop, priser, forelesere, abstract frister
mm
Tentativt program og informasjon om påmelding, etc.. bør være
klart senest i løpet av august.
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Tilbud om NIPT og første trimester screening til alle gravide i
Norge.
Asbjørg og Ragnhild vil forfatte et utkast om at NFMG
støtter tilbud om NIPT og første trimester screening til alle
gravide i Norge. Tas opp på årsmøtet til NFMG i november.
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Lovfortolkning – Prediktiv gentest uten genetisk veiledning Elin
Bioteknologiloven § 5-5 og
Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
Det har vært noe diskusjon på avdeling for medisinsk genetikk
OUS angående en henvendelse fra en pasient som ønsket
prediktiv gentest uten genetisk veiledning. Henvendelsen ble
videresendt Helsedirektoratet som konkluderte med at
godkjente virksomheter har en plikt etter bioteknologiloven til
å tilby genetisk veiledning til
personer som får utført en presymptomatisk, prediktiv eller
bærerdiagnostisk undersøkelse.
Og at virksomheten må forsikre seg om at pasienten gir et
gyldig samtykke. Det ble videre presisert fra Helsedirektoratet
at virksomheten har
en generell plikt til å yte forsvarlige tjenester, og at det må
vurderes i hvert enkelt tilfelle om
det kan etterkomme pasientens reservasjon mot å motta
genetisk veiledning eller om genetisk
veiledning er en forutsetning for å kunne gi et gyldig
samtykke til en genetisk prediktiv
undersøkelse. Det presiseres i brevet at
dersom man har utelatt å gi pasienten informasjon – uansett
begrunnelse - skal dette begrunnes og nedtegnes i journalen.
NFMG vurderer det dithen at dette er praksis som tidligere og
ikke behøver ytterligere kommentarer.
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pasientjournal/id2
598296/
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Lars Fredrik vil lese den nøye igjennom. Diskuteres på neste
møte

Neste møte

Avtales per mail, fortrinnsvis medio juni
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