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Forfall:  

Fraværende:  

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist/ 
Sak til 
årsmøte 

                      

Oppfølgingssaker 

08.05.20 

6/20 

Bytte av regnskapsfører – status 

Avtale med Azets er avsluttet. Regnskapet for 2019 fullført av 

Azets.  

JDK viste seg å være mindre aktuelt etter å ha fått flere 

opplysninger fra dem.  

Høre med Lars Fredrik Engebretsen om han kjenner noen eller 

evt kan ta oppdraget (Forslag fra Trine). 

Følges opp neste styremøte. 

Ida  

08.05.20 

7/20 

Lette arbeid med årsrapport 

Vurdere å rapportere fortløpende.  

Se på årsrapport fra forening for patologi.  

Ta opp på vårt neste styremøte. Videreført fra forrige møte. 

Trine/ 

Asbjørg 

 

08.05.20 

15/20 

Reisestipend til LIS som vil delta på kurs i utlandet – 

oppfølging:  

Praktisk gjennomføring:  

Søke til styret i NSHG innen 31. januar 

Øyvind Orienterin

gssak på 

årsmøtet 



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist/ 
Sak til 
årsmøte 

Forslag: LIS kan få støtte en gang –  

Prioritere LIS med kortest tid til spesialisering 

Tilpasses til nye LIS utdanningen.  

Se på hvilke møter det kan gjelde- f.eks møter som ikke er 

obligatoriske og kan være vanskelig å få plass på.  

Skal se nærmere på ordningen og tilpasse den ny ordning. 

Følges opp videre på neste møte.  Den gamle ordningen 

gjelder inntil videre. 

    

Innmeldte saker 

08.05.20 

23/20 

 Referat fra forrige styremøte til godkjenning.  

Endre et avsnitt under sak om HDIRS laboratorieveileder 

(17/20): Slettet avsnitt mellom «Kan og har» da dette ikke 

nødvendigvis gjelder alle.  

Flyttet sak om endring av regnskapsfører til oppfølgingssak 

og rettet opp i saksnummerering.  

Julie  

08.05.20 

24/20 

Genetikkfagmøtet i regi av NSHG og NFMG 2020 og covid-19 – 

utsette til 2021?  

Trine refererer: Programmet nesten klart men avventer litt for å få 

tak i foredragsholder til å starte dag 2. Hotellet må ha beskjed senest 

10. august hvis møtet skal avbestilles.  

Programkomiteen har vurdert alternative løsninger inkl virtuelt 

opplegg eller flytte møtet til våren, men kommet frem til at man 

helst ønsker å flytte møtet til høsten 2021 – forskyve hele 

timeplanen med ett år. Vil få datoer klare sik at man kan invitere 

noen av foredragsholderne til å komme året etter. Må unngå enkelte 

datoer inkl ASHG, Manchester møte (er vanligvis bare partalls år i 

enten oktober eller November – Trine kan høre med dem når våre 

datoer er klare). 

NFMG støtter å flytte møtet til 2021. Asbjørg og Elen se på 

alternative datoer (pleier å være første eller andre uke i november)– 

må også passe for avdelingen i Bergen.  

Trine  

08.05.20 

25/20 

Overføring av ESHG reisestipend – orienteringssak 

E Jarhelle om vant årets reisestipend forespurte om stipendet kunne 

overføres til neste år, noe som er innvilget av leder av NFMG og 

NFMG. Siren Berland videreføres som kandidat til neste år. Det 

garanteres også ytterligere et stipend neste år som NFMG står som 

garantist for.  

Asbjørg  



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist/ 
Sak til 
årsmøte 

08.05.20 

26/20 

Pressemelding om bioteknologiloven 

https://www.vgtv.no/196647?jwsource=cl 

 

Skal ut på høring – kan bli kort frist. Vi bør kommentere på 

lovforslaget- særlig se om det er behov for å rydde opp i 

terminologien og evt rydde opp i misforståelser.  Bør 

samkjøres med prenatalgruppen. Kan komme med uttalelse 

via legeforeningen og også en selvstendig uttalelse.  

Positivt med oppdatering av loven i hht ny teknologi og 

generell utvikling innen feltet.  

 

Asbjørg  

08.05.20 

27/20 

Brev om konvertering av spesialitet i medisinsk genetikk sendt 
HOD. Orienteringssak: Ser ut som medisinsk genetikk har blitt 
glemt som en spesialitet når det gjelder konvertering av spesialitet 
i «forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for 
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS land». Siren 
og Asbjørg har sendt brev til HID-Følges opp ved neste møte.  

Asbjørg  

08.05.20 

28/20 

Program for obligatorisk etterutdanning i medisinsk genetikk: 
Komite: Siren, Gunnar, Ragnhild, Cecilie og Trine.  
Norsk barnelegeforening utarbeidet program for anbefalt 
etterutdanning. Gunnar lager utkast til program - skal sendes inn til 
legeforeningen ved Kari Eikvar to mnd før årsmøtet og skal legges 
frem på årsmøtet. Trine minner Gunnar på dette. Styret anmoder 
komiteen å sende den på høring til hele NFMG før den sendes til 
legeforeningen. F.eks utkast klart til 1. august evt før med frist til 
15. august.  
 

 

Trine Sak til 

årsmøtet 

08.05.20 

29/20 

Om vi skal merke i referatet saker som er aktuelle for årsmøtet 
fortløpende – Meldt inn av Trine. Ble ikke tid til å ta dette opp på 
møtet.   

  

08.05.20 

30/20 

Prøve teams/skype/helsenettløsning neste møte. 

Forsøkt mandag 11.05. Vellykket – etter noe tekniske vansker 

– forsøker dette til neste møte.  

  

Orienteringssaker 

08.05.20 

/20 

    

     

Faste saker  

Høringer Om det er noen høringer vi burde sett på/svart på Julie  

https://www.vgtv.no/196647?jwsource=cl


 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist/ 
Sak til 
årsmøte 

Rakk ikke å gå gjennom dette. Obs alle følger med vedrørende 

ny bioteknologilov.  

    

    

    

    

Internett-

sidene 

   

    

    

Neste møte 12.06.20 kl 12.00 – Møte via norsk helsenett.  

Møtehyppighet – en gang/mnd 

  

 


