
 
    

Saksliste 
STYREMØTE 

Tid:  04.11.14 Sted: Clarion, the Edge Tromsø 

  

Møteleder: Torunn Fiskerstrand   

Tilstede: 

 

Christoffer Jonsrud, Astrid Tenden Stormorken, Barbro Fossøy Stadheim, Marie 

Smeland 

Forfall: Kathrine Bjørgo (permisjon) 

  

 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

        

                                                         

Oppfølgingssaker 

36/14 Fagmøtet NFMG/NSHG Torunn  

    

Innmeldte saker 

52/14 Prossessen 

rundt fagmøtet, 

inkludert 

økonomi .   

Planleggingen av fagmøtet kom sent i gang, og det er 
hensiktsmessig å være tidligere ute neste år.  Det bør tidlig 
besluttes hvor møtet skal holdes, og det bør tidlig nedsettes 
en lokal arrangementskomite/programkomite.   Økonomisk 
sett ligger det an til overskudd.   

Torunn  

53/14 Fagmøtet 

NFMG/NSHG 

2015 

Det er kommet forslag fra de mindre avdelingene om at 
Bergen og Oslo tar på seg relativt oftere å arrangere 
Fagmøtet.  Dette ble diskutert, og styret foreslår en 
rotasjonsordning på tre år hvor man veksler mellom Bergen, 
Oslo og deretter en av de mindre avdelingene.  Bergen er 
foreslått som arrangør for fagmøtet i 2015.  Avdelingsleder 
på Haukeland må forespørres om dette.  Det ble også 
diskutert mulige tema for neste års fagmøte.  Det ble 
foreslått at vi til neste år kan ha fokus mer utadrettet, for 
eksempel hvordan vi skal kommunisere genetisk kunskap 
mot andre fagmiljøer som kardiologi, nevrologi og onkologi.  
En håper at arbeidsgruppene kan fortsette sitt arbeid og 
bruke fagmøtet som en arena til å treffes.  Saken om tema 
og arrangørsted for neste års fagmøte vil bli diskutert videre 

Torunn  

                                                 
 



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

på fellesmøtet med styrene i NFMG og NSHG.    

54/14 Status/opp-

summering 

arbeidsgrupper 

Arbeidsgruppene er oppe og går.  Det er tenkt at gruppene 
skal fortsette sitt arbeid etter fagmøtet.   Styret håper at det 
på litt lengre sikt kan føre frem til nasjonale retningslinjer 
som for eksempel kan legges ut på f.eks 
nettet/genetikkportalen.   

  

55/14 Priser som 

skal deles ut på 

årsmøtet 

Det var planlagt å dele ut på årsmøtet til NFMG 05.11.14, 
pris for beste vitenskapelige artikkel med LIS (Lege i 
Spesialisering)  som førsteforfatter, samt mentorprisen.  Det 
er ikke kommet inn nominasjoner på artikler med LIS som 
førsteforfatter.  Styret synes det er synd at LIS ved landets 
medisinsk-genetiske avdelinger ikke får tid/anledning til å 
delta i forskning.   
Det er oppnevnt jury for mentorprisen bestående av 3 LIS fra 
heholdsvis Tromsø, Bergen og Oslo, og denne vil bli utdelt 
som planlagt på årsmøtet.   Det kom forslag om å utvide 
mentorprisen slik at den ikke kun kan utdeles til spesialist i 
medisinsk genetikk, men også til andre personer i fagmiljøet 
som tar særlig ansvar for opplæring av LIS.  Dette vil bli tatt 
opp under eventuelt på årsmøtet.   

  

    

Faste saker  

Høringer    

56/14 Høring - 

kontaktlege i 

spesialisthelse-

tjenesten – 

søksmålsfrister 

Ingen innspill.    10.12 

57/14 Intern 

høring - 

Landsstyresak - 

Lovendringer - 

Gjennomføring av 

landsstyremøter - 

frister for å 

fremme saker for 

landsstyret,  

Ingen innspill.    20.12 

58/14 Intern 

høring - 

Landsstyresak - 

forslag til endring 

Ingen innspill.    20.12 



 

Sak Diskusjon og Konklusjon Ansvar Frist 

i foretningsorden 

for 

landsstyremøtet 

2015 

    

Godkjenning av 

referat styremøte 

   

Internettsidene    

 


