STYREMØTE 21.08-2020
Referat:
Tid:

2020-08-21 kl.12.00

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

Til stede:

Ida Wiig Sørensen
Trine Prescott
Knut Erik Berge
Øyvind Hald
Julie Paulsen

Forfall:
Fraværende:
Sak

Diskusjon og konklusjon

Ansvar

Frist/sak
til
årsmøtet

Ida

Sak til
årsmøte

Julie

Sak til
årsmøte

Øyvind

Sak til
årsmøte?

Oppfølgingssaker
21.08.20
6/20

21.08.20
7/20

21.08.20
15/20
21.08.20
27/20

Bytte av regnskapsfører
Ida har lagt ut anbud på «mitt anbud» og fått inn flere tilbud.
Billigste fastpris 8000 ekskludert MVA/år.
Amon regnskap AS.
Holder til i Oslo.
Ønsker å gå over til dem – Ida går videre med saken.
Asbjørg evt kontakte patologiforeningen med tips om dette
firmaet hvis vi er fornøyde.
Lette arbeid med årsrapport – startet på en mal
Julie jobbe videre med denne – prøve å få passet inn
informasjonen man har hatt med i tidligere årsrapporter fra
styret. Mål at den skal kunne fungere både som rapport og
oppslagsverk.
Reisestipend til LIS - praktisk gjennomføring
Øyvind jobbe med å harmonisere
Konvertering av spesialitet fra EØS/EU land til Norge
Ved avtale om konvertering av spesialister mellom land i
EU/EUS falt medisinsk genetikk i Norge ut ved en feiltagelse.
Nå er det i orden med konvertering av spesialitet fra EØS/EU
til Norge og personer som ønsker dette kan søke om dette på
helsedirektoratets nettsider.

Sak

Diskusjon og konklusjon

21.08.20

Endringer i bioteknologiloven
NIPT – alle avdelinger som jobber med prenataldiagnostikk
forsøker å få det til. Ragnhild Glad forespurt om hun kan lage
informasjonsskriv. Satse på å legge ut på våre sider og på
genetikkportalen. Øyvind hører med Ragnhild. Ida kan hjelpe
med å få lagt ut på genetikkportalen, Pablo i Bergen som
administrerer denne.

32/20

Ansvar

Sak til
årsmøtet
(Tema
endringer i
bioteknolo
giloven)

Innmeldte saker
21.08.20

Godkjenning av referat

34/20

Referat fra møte 12.06.20 godkjent
Seminar om sjeldenfeltet 26 august i regi av koalisjonen for
sjeldne sykdommer – Innmeldt - ikke drøftet

21.08.20
35/20
21.08.20

Godkjenning av regnskap for 2019

36/20

Regnskap godkjennes. Både årsregnskap og uttalelse fra ledelse har
vært behandlet i møtet.
Planlegges at vi kan signere elektronisk. Ida forhører seg med
regnskapsfører om dette.

21.08.20

Årsmøteplanlegging

37/20

Priser å gi i år – Stipend for beste artikkel LIS – annonseres på
NFMGs årsmøte.
Artikkelen skal være tilgjengelig fra oktober året før til
oktober året etter. Vurderes etter et sett med kriterier. Ida
sender kriterier som skal inn i mal for årsrapport.
Utsetter mentorprisen – LISer får ikke snakket sammen i år.
Øyvind vært i kontakt med legeforeningen angående digital
plattform for årsmøtet – LF anbefaler zoom. Øyvind skal få
detaljer og følge opp dette.
Dato 11. november på kvelden.

Orienteringssaker

Frist/sak
til
årsmøtet

Øyvind

Sak

Diskusjon og konklusjon

21.08.20

Forslag til etterutdanningsplan i medisinsk genetikk» er sendt
Legeforeningen
Gunnar Houge har ledet denne gruppen, inkludert Cecilie
Rustad, Trine Prescott, Siren Berland, Ragnhild Glad.

28/20

21.08.20

Har laget et forslag til sterkt anbefalt plan for etterutdanning
som nå er sendt over til HDIR.
HDIRS arbeidsgruppe for sjeldenstrategi
Trine orienterer
Gruppen er nedsatt av HDIR. Gruppen skal se på en strategi,
utreding, behandling, oppfølging. Gunnar Houge er med i
gruppen.

Faste saker
Høringer

Internettsidene

Neste møte

25. september kl 11.00. Møtehyppighet – en gang/mnd

Ansvar

Frist/sak
til
årsmøtet
Til
årsmøtet

