Styremøte 24.08.10
Til stedet: Ketil Heimdal, Agnete Jørgensen, Torunn Fiskerstrand, Asbjørg Stray-Pedersen, Hildegunn H.
Vetti og Tone B. Aa. Vamre
1.Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent.
2.Referat- merknad: Det er ikke avholdt styremøte i april.
3.Møteplan:
Styremøte 17.11.10 i Tromsø
Årsmøte på dagen 19.11.10 i Tromsø i forbindelse med felles møte med NSHG
4.Økonomi
Revisjonsselskapet Kjelstrup og Wiggen har revidert Årsregnskapet for 2009. Styret har godkjent
revisjonen.
Økonomien er god. Den store utgiftsposten er møtekostnader i forbindelse med felles møte med NSHG
i 2009. Det beløp seg til 220 000,- .
5.Årsmøtet 2010. Styret besluttet under punkt 3. at Årsmøtet blir midt på dagen 19.11.10 i en lunsjpause under fellesmøte med NSHG I Tromsø. Etter forrige Årsmøte var det enighet i styret at det var for
seint på dag å holde Årsmøte etter at det faglige møtet var slutt.
6. Felles møte med NSHG (Agnete Jørgensen orienterte): Programmet er nesten klart.
Torsdag 18.11.10 NFMG er ansvarlig for programmet og det skal søkes Legeforeningen om at det blir et
av Legeforeningens kurs.
Fredag 19.11.10 NSHG er ansvarlig.
Det er samarbeid med NSHG for å få et godt sammensatt faglig program.
7.Orientering om Norsk portal for genetiske analyser (Torunn Fiskerstrand orienterte)
Norsk Portal har hatt problemer med finansiering av en nettredaktør med ansvar for daglig drift. Det er
derfor dannet et styre og tatt kontakt med Helse Vest for å få Norsk Portal registrert som et register i
Helse Vest. Videre jobbes det i forhold til Legeforeningen og mulighet for å definere Norsk Portal inn I
gruppen “særskilt kostnadskrevende drift” og for at Norsk Portal kan være tilgjengelig for kolleger
Skandinavia/Norden .
8. Petter Gjersvik skulle skrive en lederartikkkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening om forskning
innen spesialitetene, og om hvordan man kan styrke forskning, særlig innen forskningssvake kliniske
spesialiteter.

Videre orienterte Torunn Fiskerstand om arbeid med forskning og kvalitetsutvikling i faget vårt-strategi
og plan for faget vårt.
Styret diskuterte hvordan det må jobbes med å gjøre faget synlig og å styrke undervisningen i klinisk
genetikk i medisinerstudiet.
Faget er lite, men har god mulighet for å knyttes opp mot forskning.
Konkrete forslag er å opprettes D-stillinger for leger i spesialisering (leger med arbeid delt mellom klinisk
genetikk og forskning ). Det bør også opprettes professor II-stillinger knyttet til legestillinger.
9. Orienteringssak fra Helsedirektoratet: Meldeplikt angående bilsertifikat når gentest har påvist Langt
QT-syndrom (LQTS).
Genetikere skal melde fra når gentest hos frisk med normalt EKG som gir dårlig svar mhp. LQTS for å
unngå en potensiell stor fare i trafikken.
Denne saken reiser mange diskusjoner. Hva er en sykdomsgivende mutasjon ? Gjelder det bare bilsertifikat. Hva med yrkessjåfører ansatt for å drive offentlig transport; tog, fly osv.
Saken tas opp igjen på neste møte.
10. Eventuelt.
NFMG har fått et brev om innholdet i Spesialistutdannelsen i onkologi med tanke på kunnskap om
genetisk testing; testing av BRCA 1 og 2 hos personer med bryst- og eggstokk kreft. Det er enighet om at
emnet må inn i obligatoriske kurs, men spesialister som allerede er godkjent trenger oppdatering .
Genetikere kan tilby seg å undervise, vanskelig å kreve et alle onkologer må delta på vårt obligatoriske
Kreftgenetikk-kurs. Hildegunn H. Vetti skriver et brev om dette.
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