
Referat fra styremøte i Norsk forening for medisinsk genetikk (NFMG) 28.08.08 
 

Tilstede: 

Ketil Heimdal, Torunn Fiskerstrand, Rune Andre Helland Østern, Asbjørg Stray-Pedersen, 

Hildegunn Høberg Vetti 

 

Forfall: 

Tone Bøe Aaman Vamre 

 

1. Innkallingen ble godkjent 

2. Dagsorden ble godkjent 

3. referat fra forrige møte ble godkjent 

4. Planlegging av årsmøte 2008. Enighet om at årsmøtet holdes i Bergen mandag 

17/11. Saker til årsmøtet: 

a. Forslag om at framtidige årsmøter kan (men må ikke) holdes i tilknytning til 

onkologisk forum.  

b. Det er nå slik at regnskapsåret følger kalenderåret. Dette er litt ugunstig i 

forhold til tidspunkt for årsmøtet. Foreslå endring av vedtektene pga dette? 

c. Fagpolitisk program i forkant av det ordinære årsmøtet, tidsramme 18-19:30. 

Vi ønsker en diskusjon omkring ny generalplan for medisinsk genetikk. Det er 

ønskelig med 1-2 innledende innlegg, og Ketil vil sende invitasjon til 

Helsedirektoratet og Legeforeningen.  

5. Avtale med Visma Services Norge vedr regnskapsføring for foreningen. Avtalen 

tas til etterretning. 

6. Kort oppsummering av høringsuttalelsen vi har sendt til Legeforeningen om 

utredningen av spesialistutdanningen av leger. 

7. Gunnar Houge er valgt til norsk representant i ESHG-gruppe som utreder 

spesialistutdanningskrav for laboratoriegenetikere i Europa. Saken er behandlet på 

sirkulasjon i styret, og styret har gitt enstemmig støtte til Houge. 

8. Ønske fra spesialitetskomiteen vedr. felles faglig møte om spesialistutdanningen. 

Det er ikke aktuelt å legge et slikt møte til årets årsmøte, men man vurderer 

muligheten for å knytte denne saken til et evt annet møte våren 2009.  

9. Eventuelt 

a. PGD-nemnda er nå oppnevnt, og foreningen har i en høringsuttalelse foreslått 

at det bør være krav om at en spesialist i medisinsk genetikk i denne nemnda. 

Vi registrerer at den nyoppnevnte nemnda har en spesialist som medlem, men 

at dennes personlige vara ikke er spesialist i medisinsk genetikk. Dette er 

utilfredsstillende, og foreningen vil sende en henvendelse ang dette. 

b. Kartlegging av forskningsaktivitet i de fagmedisinske foreningene. Ketil har 

skrevet et brev til legeforeningen vedr dette, og orienterte om innholdet i 

brevet. Det ble der særskilt nevnt at det er opprettet en artikkelpris for leger i 

spesialisering.  

 

 

 

Referent: Hildegunn Høberg Vetti 


