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Diskusjon og konklusjon

Ansvar

Referat fra styremøte 6-2017 godkjennes

Oppfølgingssaker
1/17

05/16

10/17
11/17
12/17
14/17

Læringsmål for de medisinske spesialitetene. Spesialitetskomiteen
har jobbet med å utforme læringsmål som er innlevert
Helsedepartementet. De nye læringsmålene er ikke ferdig godkjent
av Helsedepartementet. Arbeidet med dette vil fortsette.
NFMG/NSHGs brev til Datatilsynet vedr konsesjonstildeling til
Norvariom. Purrebrev er sendt Datatilsynet i mai 17. Det har
foreløpig ikke kommet svar. Brevet vil bli lagt ut på hjemmesiden
til Legeforeningen.
BRCA2-saken ved AMG OUS. Asbjørg orienterer om oppslag i
Klassekampen som varte i tre dager. Asbjørg presiserer at hun ikke
har bidratt til informasjonen som fremkom i artiklene.
Karen Helene Ørstaviks dysmorfologimøte 30-31. august, Skien.
Infosak. Det er flere påmeldte LIS. Styret vil informere om
fagmøtet under dysmorfologimøte
Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene
(FUxx). Fra NFMG forslag om «Yngre genetikere». Dette vil bli
tatt opp under årsmøtet som eget punkt.
Fagmøtet 2017 NFMG/NSHG. Preliminært program er utarbeidet
av programkomiteen. Komiteen vil sende ut programutkast til
medlemmene i NSHG og NFMG. Honorarer fra fjorårets møte er
foreløpig ikke sendt ut. Styret har godkjent reiseregningen til Heidi
Rehm. Forelesere får honorar etter legeforeningens satser.
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Frist

Sak
15/17

16/17

Diskusjon og konklusjon
Clinical Laboratory Geneticist – EBMG sertifisering
Leger kan nå søke om sertifisering som ErCLG, men utdanningen
er primært tiltenkt ikke-leger. Olaug/NSHG vil informere mer om
dette etter hvert.
Info fra LLS om Norsk laboratoriemedisinsk kodeverk (NLK) og
refusjonstakster genetikk som nå er på høring i RHFene. Det har
vært problemer med at fagforeningene ikke har blitt hørt i
utformingen av det nye kodeverket. Samarbeidet med LLS
fortsetter. Asbjørg og Kathrine deltar fra NFMG. Det nye
kodeverket skal innføres fra januar 2018.
Forslag om at NFMG skal komme med et utspill om at takstene
ikke samsvarer med de faktiske kostnadene til Helsedirektoratet og
at fagmiljøene ikke har blitt hørt. Takstene har ikke blitt sendt ut på
høring til de fagmedisinske foreningene. Asbjørg vil forhøre seg om
hvor saken nå står. Saken vil bli drøftet videre på neste styremøte.

Ansvar

Asbjørg

Innmeldte saker
Forslag om at NFMG stiller med egen representant til Nasjonal
faglig nettverksgruppe for arvelig kreft. Det vil bli sendt ut en
forespørsel om Randi Hovland kan delta.
Det vil bli holdt rådslag om endring av den norske definisjonen av
sjeldne tilstander i regi av Helsedirektoratet den 14.08.17. Kathrine
vil representere NFMG styret, Asbjørg er vara

Asbjørg

26/17

Årsmøtet 2017 NFMG. Forberede årsrapport.
Regnskap/revisor. Valg av nytt styre.

Utsettes til
neste møte

27/17

Orienteringssaker fra styreleder:
- Morgenbladet har bedt Asbjørg om en uttalelse om CRISPR
av humane embryo.
- Arendalsuka, Asbjørg er bedt om å stille i debatt om
persontilpasset medisin den 15. aug.
UEMS Section of Clinical Genetics møte 5.-6. okt i
København. UEMS arbeider med å utarbeide en formell
sertifisering av genetikere i Europa. Asbjørg representerer
Norge.
Regnskapet for 2016 er klart og innsendt revisor. Hege Marie
informerer om at det har vært problemer med at honorarkrav
og regninger sendes inn så sent at det havner på senere års
regnskap. Forslag om å ha en foreldelsesfrist. Avventer dette
foreløpig.

22/17
23/17

28/17

29/17

Faste saker

Kathrine

Asbjørg

Frist

Sak

Diskusjon og konklusjon

Ansvar

Høringer

Logg inn på legeforeningen.no. Prioriter ifht frister.

Kathrine

24/17

Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen.
Åpent møte i regi av Bioteknologinemnda den 30. august.
Asbjørg vil sende ut et forslag til høringsuttalelse på mail.

Asbjørg

Internettsidene
Neste møte

30. august kl 16:00 i forbindelse med Dysmorfologimøtet i
Skien

Frist
18. august

