
      

 
 

 

15. Juni 2021 

 

Til: 

Medlemmer i Norsk selskap for human genetikk (NSHG),  

Medlemmer i Norsk forening for medisinsk genetikk (NFMG), 

 

Fagmøte i medisinsk genetikk 2021 – digitalt møte 11. November 

Det nasjonale fagmøtet i medisinsk genetikk i 2020 ble avlyst pga. koronasituasjonen. Styrene i NFMG 

og NSHG har bestemt seg for å arrangere et digitalt fagmøte i år. Vi tror det vil være viktig for det 

medisinsk genetiske fagmiljøet at vi holder på tradisjonen om å møtes i november, og håper 

avdelingene vil legge til rette for at alle ansatte kan delta på dette.  

Møtet vil bli et gratis halvdagsarrangement torsdag 11. november, fra ca. kl. 12-16. Se tentativt 

program vedlagt. Innledningsvis vil det bli to faglige innlegg, etterfulgt av en sesjon med innlegg fra 

alle de medisinsk-genetiske avdelingene i landet, i tillegg til nyfødtscreeningen.  

Hvert sted får inntil 20 minutter til disposisjon, inkl. spørsmål/diskusjon og bytte av presentatør. Vi 

ønsker oss hovedsakelig faglig innhold (for eksempel prosjekter, nye metoder, diagnostikk, forskning, 

kliniske kasus) i tillegg til en kort status-/nyhetsoppdatering fra avdelingene. Ved hvert sted har de 

lokale medlemmene i NSHG/NFMG-styrene fått ansvar for å sette sammen et innhold på vegne av sin 

avdeling som kan presenteres. Ta kontakt med ditt styremedlem dersom du har ideer/forslag til innspill 

fra din avdeling!  

Vi håper dere er enige med oss i at det er viktig for genetikk-Norge å «møtes» igjen og setter av tiden. 

Vi håper det kan bli en hyggelig ramme lokalt om arrangementet, selv om det blir digitalt.  

Vi ser frem til et interessant møte i november 2021 – og gleder oss til å møtes alle sammen i Tromsø i 

2022! 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Elen Siglen        Asbjørg Stray-Pedersen 

Leder        Leder 

Norsk selskap for human genetikk    Norsk forening for medisinsk genetikk 

 

 

  



      

 
     

 

  

PROGRAM* FOR DIGITALT HALVDAGSARRANGEMENT FAGMØTE I GENETIKK 2021  

TID: Torsdag 11. november 2021, kl. 12:00 
STED: Digitalt møte 
Arrangører: Norsk forening for medisinsk genetikk NFMG og Norsk selskap for humangenetikk NSHG. 
 
 

Tid Programpost Person Tidsbruk 

12:00 Velkommen  Asbjørg Stray-Pedersen/ 
Elen Siglen 

5 min 

12:05 Introdusere foredragsholder Møteleder: Asbjørg Stray-
Pedersen 

60 min 

 Foredrag Dian Donnai 

 Spørsmål Styres av møteleder 

13:05 Introdusere foredragsholder Møteleder: Asbjørg Stray-
Pedersen 

20 min 

 Foredrag Magnus Vigeland 

 Spørsmål Styres av møteleder 

13:25 PAUSE 10 min 

 «Norge rundt»   

13:35 Introduksjon Møteleder: Elen Siglen 5 min 

13:40 Oslo universitetssykehus 
 

20 min 

14:00 St. Olavs hospital 20 min 

14:20 Sykehuset Telemark  20 min 

14: 40 PAUSE 10 min 

14:50 Universitetssykehuset i Nord-Norge  
 

20 min 

15:10 Haukeland universitetssykehus 20 min 

15:30 Nyfødtscreeningen 10 min 

15:40 Takk og farvel Asbjørg Stray-Pedersen/ 
Elen Siglen 

5 min 

15:45 Evt. årsmøte i NSHG 

 

*Tentativt program per 14.06.2021, med forbehold om endringer.  

 

 


