
Referat fra styremøte 12.02.10. 

Tilstede: Ketil Heimdal, Torunn Fiskerstrand, Asbjørg Stray-Pedersen, Agnete Jørgensen og Tone Bøe 

Aaman Vamre. 

Sak 1. Innkalling godkjent.  

Dagsorden: Økonomien til foreningen og NSHG fellesmøte diskuteres under Sak 4 ( Registrering av 

foreningen i Brønnøysundregisteret). Støtter til reiser diskuteres under Sak 5 Søknad om reisestøtte 

fra Kathrine Bjørgo. 

 

Sak 2. Konstituering av styret: 

Leder:  Ketil Heimdal er direkte valgt av Årsmøtet og fortsetter. Nestleder: Torunn Fiskerstrand  

Kasserer:Agnete Jørgensen. Sekretær: Tone B. Aa. Vamre. Medlem: Asbjørg Stray-Pedersen 

Vara: Hildegunn H. Vetti 

 

 Sak 3. Brev fra Trine Prescott og Cecilie Rustad om reisestøtte til spesialister i medisinsk genetikk. 

behandles under Sak 5. 

 

Sak 4. Registrering av foreningen i Brønnøysundregisteret/Økonomi/ Fellesmøte med NSHG. 

a.Foreningen blir registrert i Brønnøysundregisteret. 

b.Økonomi. Vi  får tilskudd  fra Legeforeningen på kroner 130.020,- i år. 

Foreningen har nå kroner 275 608,- på konti, men vet ikke hvordan tilskudd vi fordeles i årene 

framover. 

Økonomien  er god, men hvis det årlig skal arrangeres møte sammen med NSHG, må det årlig settes 

av  150.000.- kroner til dette. 

c.Fellesmøtet med NSHG i november 2009 har fått gode tilbakemeldinger. Det er alt planlagt at dette 

årets fellesmøte skal legges til Tromsø og representant for Avd. for medisinsk genetikk i Tromsø blir 

stedlig koordinator for NFMG. Foreløpig har vi Agnete Jørgensen som vår stedlige koordinator. 

 

Sak 5. Reisestøtte til kurs og kongresser. 

Det er søkt om reisestøtte til spesialister i medisinsk genetikk på kroner 15.000.- hvis søker har 

stillingsbrøk på 80% eller høyere og kroner 10.000.- til LIS med stillingsbrøk 80% eller høyere. 

I tillegg har det kommet spesifiserte søknader om støtte til kurs og kongresser denne våren: 



 1.Kathrine Bjørgo har søkt om støtte til First European Dysmorphology Club  i Amsterdam 10.mai og 

til ESGMs 23rd Course in Medical Genetics i  Bologna 23.-28. mai 2010.   

2.Vivi von Erpecom har søkt støtte til ESMGs 23rd Course in Medical Genetics i Bologna 23.-28. mai 

2010. 

3.Agnete Jørgensen har søkt støtte ESHG konferanse i Gøteborg 11.-15. juni 2010. 

Vedtak om å støtte reiser til kurs for leger i spesialisering.  

Vedtak om at NFMG ikke støtter reiser til konferanser. Styret  lager et brev med avslag. 

 

6. Prioriteringer for 2010-2011. 

a.Møteplan: 

Styremøte i april 

Styremøte høst i forbindelse med Syndromdiagnostikkmøte i august 

Årsmøte og fellesmøte med NSHG i november. 

b.Plan for medisinsk genetikk-videre arbeid og målgruppe 

Diskusjon om formålet med en plan. Er det innspill til revisjon av Bioteknologiloven, en kartlegging av 

områder der det trengs kompetanse innen medisinsk genetikk eller en beskrivelse av faget og hvor vi 

går? 

Asbjørg Stray-Pedersen og Tone B. Aa. Vamre (som representant ved A S-P fravær) representerer 

NFMG i Legeforeningens Referansegruppe innen Biomedisin (målet er å komme med råd og ny 

kunnskap til sentralstyret om skreddersydd medisin, stamcellerforskning og miljøets effekt på helse 

(gener?). 

Enighet om å bruke det vi alt har skrevet både med hensyn på revisjon av Bioteknologi-loven og til  

Legeforeningen Referansegruppe innen Biomedisin. 

c. Norsk Portal for genetiske analyser 

”Portalen ” kommer i ny versjon med bl.a. linker til bl.a. OMIM, Gene Clinics  og ny web-side. 

Diskusjon om Portalen skal ha en mal for elektronisk rekvisisjonsskjema,  og om dette er et 

kvalitetssikringstiltak som det kan søkes dekning for i Legeforeningen.  

Det er tidligere søkt NFMG om midler til avlønning av den som er ansvarlig for drift. 

d.Felles møte med NSHG i november 



Diskusjon om mulige temaer for møtet i november. Forslag om å ta utgangspunkt i eksisterende 

problemetiske spørsmål i Bioteknologiloven (og eventuelt nye muligheter for genetisk testing som 

trenger lovregulering;massetesting, selvtesting, skreddersydd medisin.. ) 

 

22.02.10 Referent Tone B. Aa. Vamre 
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