
 
    

Saksliste 
STYREMØTE 

Tid:  30.04.13 kl. 10:00-11:30 Sted: Telefonmøte 

  

Møteleder: Torunn Fiskerstrand Referent: Hildegunn Høberg Vetti 

Tilstede: Kathrine Bjørgo, Agnete Jørgensen 

Forfall: Marte Gjøl Haug, Asbjørg Stray-Pedersen 

  

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

    Oppfølgingssaker 

Referat fra 

forrige møte 

Referat fra styremøtet 20.02.13 ble godkjent med mindre 

endringer.  

  

1/13 

Fagmøte 

2013 

Torunn orienterte om foreløpig program for fagmøtet 2013.  

Arbeidsgruppen for fagmøtet har hatt hyppige telefonmøter i 

det siste, og er i rute med forberedelsene. Gruppen består av 

Marijke van Ghelue, Wenche Sjursen, Inga Bjørnevoll, Eva 

Svaasand, Liss Anne Lavik, Kathrine Bjørgo og Torunn 

Fiskerstrand  

Tittel på møtet: Genene våre – samfunnsressurs og privatsak 

Programmet er snart klart, avventer endelig bekreftelse for 

noen av de spurte foredragsholderne. Det forventes at endelig 

program vil bli klart i løpet av mai.  

Torunn  

3/13 Torunn har kontaktet aktuelle spesialist som har etablert privat 

praksis i medisinsk genetikk. Vedkommende tilbyr ikke 

prediktiv gentesting, og har heller ikke søkt konsesjon for 

dette.  

  

21/12 

HTS i 

diagnostikk 

NSHG v/ leder vil opprette en nasjonal arbeidsgruppe som 

skal komme med forslag til retningslinjer for 

rekvireringspraksis, kvalitetssikring og takster. 

Arbeidsgruppen vil bli bedt om å fremlegge sitt arbeid på 

fagmøtet i november (dag 2).  

 

  

                                                 
 



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

Innmeldte saker 

7/13 

Kassererfunk

sjon 

Kathrine Bjørgo har overtatt som kasserer i NFMG f.o.m. 

01.04.13, siden Agnete Jørgensen skal avvikle 

overlegepermisjon i siste halvår av funksjonstiden sin i styret 

Kathrine  

8/13 

Nasjonal plan 

for medisinsk 

genetikk 

 

Leder av NFMG og leder av spesialitetskomiteen i medisinsk 

genetikk utarbeidet i fellesskap en «statusrapport» om 

spesialiteten medisinsk genetikk, som ble sendt som innspill 

til  HDir 25.02.13 i forbindelse med deres pågående arbeid 

vedr. spesialitetsstruktur og - innhold 

Et tilsvarende skriftlig innspill skal også sendes til 

Legeforeningen. I tillegg vil vi oversende det til de regionale 

helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet, i 

forbindelse med den planlagte rapporten om persontilpasset 

medisin (som skal utarbeides av de regionale helseforetakene 

etter oppdrag fra HOD)  

Torunn Så fort 

som mulig 

9/13 

Retningslinje

r for tildeling 

av 

reisemidler 

for LIS 

Reviderte statutter for økonomisk støtte for kurs i utlandet for 

leger i spesialisering i medisinsk genetikk ble vedtatt på 

dagens møte. De nye kriteriene er: 

Søknadsfrist: 31 januar det året det søkes støtte for.  

Det gis støtte til kurs innenfor medisinsk genetikk som er av 

høy kvalitet og ansees nyttige for spesialistutdanningen.  

Det kan tildeles inntil 7500 kr per søker 

Inntil 4 søkere kan tildeles støtte hvert år. Dersom det er flere 

enn 4 søkere et år, prioriteres de som har kortest tid igjen til 

ferdig spesialitet. 

Søker må være medlem av NFMG 

Hildegunn  

10/13 

Kurs i 

biomedisin 

Legeforeningen planlegger et kurs i biomedisin/genetikk  for 

allmennleger og andre leger. Hildegunn er med i en 

arbeidsgruppe som skal planlegge kursets innhold og struktur, 

første møte i arbeidsgruppen er planlagt til 27.05.13. Styret i 

NFMG håper at våre medlemmer vil være positive til å bidra 

som foredragsholdere på et slikt kurs.  

Hildegunn  

11/13 

HDir 

referanse 

Gruppe 

NFMG er bedt om å komme med forslag til medlemmer i 

Helsedirektoratets bioreferansegruppe. Saken tas opp igjen på 

neste møte, hvor styremedlemmene har tenkt igjennom forslag 

til kandidater. Torunn videresender henvendelsen fra HDir til 

det øvrige styret.  

Torunn  



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

Faste saker  

Høringer Forslag til nye medlemmer og leder av 

Bioteknologinemnda, frist for melding av kandidater til HOD 

er 7. mai 

Legeforeningen har satt frist til 28. april. NFMG ønsker å 

melde kandidater, og vil uttrykke særlig at det er viktig at et 

av medlemmene er spesialist i medisinsk genetikk. Torunn 

kontakter Legeforeningen ved Olve Moldestad vedr dette og 

spør aktuelle kandidater.  

Torunn  

Internett-

sidene 

   

 


