STYREMØTE 6-2018
Referat
Tid:

2018-06-26 kl.12

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

Til stede:

Lars Fredrik Engebretsen, nestleder
Yngve Sejersted, web-ansvarlig (referent)
Ida Wiig Sørensen, kasserer
Trine Prescott, vara

Forfall:

Elin Tønne

Fraværende:
Sak

Diskusjon og konklusjon

Ansvar

Referat fra styremøte 5-2018 ble godkjent

Oppfølgingssaker
3/18

Status for Fagmøtet 2018:
Lars Fredrik avklarer om det skal være kreft-workshop.
Spm om det skal være bioinformatikkws parallellt med prenatal dag
2. Artikkel med 17 punkter skal tas stilling til fra alle avdelinger,
resultatene skal drøftes på ws. Mulig opprette nasjonal
arbeidsgruppe for bioinformatikk.
NSHG har tatt ansvar for utstillerne. NFMG må ta stilling til om
dette gjennomføres ihht. regelverk.
Søke DNLF om godkjenning/tellende kurs. Programkomité.
Søke om CME-credits?

Innmeldte saker
21/18

Forslag om å fjerne tidskravet ved spesialisering nummer to.
Felles høringsuttalelse ved NFMG og Spesialitetskomiteen.
Asbjørg orienterer om at høringsnotat er sendt inn til
Legeforeningen.

Asbjørg

22/18

Oppdatering av nettsider. Ønske om at blant annet informasjon om
fagmøtet legges ut på nettsidene. Legge ut link til:
www.euroGEMS.org
www.genetikkportalen.no
Er leger i spesialisering hovedmålgruppen for foreningens
hjemmesider?

Yngve

Frist

Sak
23/18

24/18

25/18

Diskusjon og konklusjon
Fylkesmannens konklusjon i klagesaken vedr BRCA2 ved
OUS. Orienteringssak. Trine har formulert et forslag til
«NFMG-styrets uttalelse om rapportering av genvarianter av
usikker betydning», relevant mtp høring for ny
laboratorieveileder (sak 26/18). I hovedsak i tråd med
anbefalinger fra ESHG. Forslaget fremlegges for de ulike
laboratoriene. Drøftes videre på neste møte.
Legeforeningens Laboratoriemedisinske Samarbeidsutvalg.
Asbjørg informerer. NOR-koder ser ut til å være forbeholdt
medisinsk genetikk, ikke andre fagområder. LLS vil forsøke å
få disse kodene innført også for andre fagområder.
UEMS eksamen. Pilot under ESHG. Anbefales til nye
spesialister.

Ansvar

Forslag til ny forskrift om pasientjournal

Lars
Fredrik

Frist

Asbjørg

Faste saker
Høringer
20/18

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pasientjournal/id2
598296/

18.06.18/
06.08.18

Lars Fredrik gjennomgår vårt svar, og dette kan evt legges ut
på hjemmesidene.
26/18

Ny laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte
https://helsedirektoratet.no/horinger/laboratorieveileder-forgenetiske-analyser-av-fodte-horing
Innspill fra styret drøftes på neste møte.

Neste møte

Onsdag 5. september 2018 kl 10-11

01.10.18

