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Diskusjon og Konklusjon

Ansvar

53/14 Fagmøtet
NFMG/NSHG
2015

Lokal arrangementskomité er opprettet og godt i gang.
Det er bestilt hotell. Programkomitéen har hatt møte
og det diskuteres ulike foredragsholdere.

Torunn

54/14
Arbeidsgrupper i
medisinsk
genetikk- veien
videre

Det har kommet lite tilbakemeldinger fra
arbeidsgruppene. Dette må purres på. Vi bør prøve å
holde prossessen varm. Torunn skriver generell
purremail til arbeidsgruppelederne.

Torunn

2/15 Fulltesting av
BRCA1/BRCA2
for incident brystog eggstokk- kreft

Det er forskjellig praksis angående testing av BRCA
gener ved incident bryst- og eggstokk-kreft. Det ideelle
er lik praksis i hele landet. Vi bør først få en oversikt
over praksis ved de ulike avdelingene. Det ble besluttet
å i første omgang overlate saken til arbeidsgruppen for
arvelig kreft. Torunn sender brev til leder av denne
arbeidsgruppen med henstilling om å skaffe oversikt
over praksis ved de ulike helseforetakene.

Tornnn

Oppfølgingssaker

Innmeldte saker

Frist

Sak
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Ansvar

10/15 Søknader
fra LIS om støtte
til deltakelse på
kurs i utlandet

Det ble diskutert endring i reglene for tildeling av økonomisk
støtte til LIS til deltakelse på kurs i utlandet. Det har så langt
vært krav om at det skal være et kurs og ikke konferanse.
Kurs skal fremdeles prioriteres foran konferanser, men
konferanser med betydelig innslag av utdanningsmessig
relevant innhold kan inngå. Dersom det søkes støtte til slike
konferanser, er det krav om at legen i spesialisering skal
bidra med poster og/eller muntlig innlegg.

Torunn

11/15
Gjennomgang av
rutiner i forhold
til utbetalinger fra
NFMG

Det har pr 23.02.15 kommet tre søknader for støtte til
deltakelse på kurs/konferanse i utlandet:
- Natalya Vigerust- Dysmorphology kurs i Manchester
April 2015
- Elin Tønne- European Society of Human Genetics
(ESHG) fagmøtet med poster, Glasgow, Juni 2015
- Yngve Sejersted Society for the Study of Inborn
errors of metabolism (SSIM) med poster, Lyon,
september 2015
Vi har besluttet å innvilge alle tre søknader.
Det kom høsten 2013 anmodning om å bidra med en liten
sum til seksjon for klinisk genetikk i den europeiske
spesialistforeningen. Det er ingen innvendinger fra styrets
medlemmer om å bidra med en slik donasjon, men det
anføres at slike saker i fremtiden bør tas opp på styremøter.
Astrid orienterte om prosessen vedrørende at lederne av
arbeidsgruppene fikk dekket utgifter i forbindelse med
deltakelse på fagmøtet i Tromsø 2014. Det har vært sprik i
hva ulike medlemmer har bedt om å få dekket slik at vi ved
neste anledning bør være konkrete på forhånd om hva vi
dekker eller ikke dekker. Mange har vært sene med å sende
reiseregning slik at det besluttes at man neste gang vil sette
en klar tidsfrist for når reiseregning skal være styret i hende
for å få dekket utgiftene.

Faste saker
Høringer
12/15 Intern
høringLandsstyresakForslag til
prinsippprogram
2015-19 og

Ingen innspill.

Astrid

Frist

Sak
arbeidsprogram
2015-2017
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13/15 Intern
høringLandsstyresakforslag til
endringer i
lovenes 3-3-3

Ingen innspill.

14/15 Invitasjon
til å foreslå
kandidater til
Akademikerprisen 2015

Ingen innspill.

15/15 Intern
høring- Forslag til
prinsipprogram
2015-2019 og
arbeidsprogram
2015-2017

Ingen innspill

16/15 Intern
høringLandsstyresakLegeforeningens
samarbeid med
andre

Ingen innspill

17/15 Intern
høringLandsstyresakOm betegnelsen
lokalforening og
forslag om endret
betegnelse

Ingen innspill

18/15 Høring:
Rapport 2.0 for
kritisk
informasjon for
kjernejournal

Vi bør se nærmere på denne for å avgjøre om dette er
noe vi bør ta stilling til. Astrid ser nærmere på saken og
gir tilbakemelding.

Godkjenning av
referat styremøte

Referatet ble godkjent.

Ansvar

Frist

23.03

Astrid

Sak
Internettsidene
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Ansvar

Frist

