Vi ønsker dere hjertelig velkommen til det
13. nasjonale fagmøte i genetikk.
«Post-exome diagnostiske strategier»
Tromsø 9.-10. november 2022

Kjære medlemmer i NSHG, NFMG og andre interesserte!
Vi har gleden av å invitere dere til et spennende og engasjerende fagmøte i genetikk. Dette blir det første fysiske
møte etter pandemien og vi gleder oss til å se dere alle i Tromsø. Fagmøte avholdes på Clarion Hotel, The Edge
9. og 10. november.
Vedlagt finnes preliminært program og link til påmeldingskjema.
Påmelding: Påmelding gjøres via Google skjema: https://forms.gle/K2E7uUJBoPGjhftXA
Dersom siden ikke kommer opp på sykehus-PC (gjelder bl.a. Skien og OUS), kan det
anbefales å prøve smarttelefon, nettbrett eller privat/universitets-PC.
Dersom problemer med påmelding eller ønske om skjema for kollektiv påmelding
kontaktes kjetil.solland@helse-bergen.no
Påmeldingsfrist: 15. september. (Etterpåmelding senest 10. oktober)
Pris:

For NFMG/NSHG medlemmer koster deltagelse 1000 kr per dag, for ikke-medlemmer koster
deltagelse 1200 kr per dag. Det blir et tillegg på 200 kr per dag ved for sen påmelding (etter 15.
september). Festmiddag kr. 725,- kommer i tillegg, se påmeldingskjema.
Påmeldt beløp betales til kontonummer: 4750.7090881 innen 30. september 2022.

Overnatting: Deltakere bestiller overnatting selv. NFMG/NSHG har avtale med Clarion Hotel The
Edge. Ved bestilling direkte til hotellet benyttes konferansekoden 34345 for å få
rompris til 1590,- pr. natt. Bookingkoden kan kun benyttes ved booking via E-post:
cl.theedge@choice.no eller telefon: 77 66 84 00. Antall rom er begrenset så
førstemann til mølla gjelder. Alternativt finnes det mange hoteller i sentrum med
gåavstand til møtehotellet.
Abstrakt:

Alle er velkommen til å sende inn abstrakt. Innsendte abstrakt vil bli vurdert av en
abstraktkomité som velger hvem som får tilbud om muntlig foredrag. De øvrige får tilbud
om posterpresentasjon, og en «elevator pitch» før postervisning (ca. 2 min muntlig innlegg med
noen få slides). Vi ber om at det spesifiseres om man kun ønsker poster, evt. kun muntlig
presentasjon. Retningslinjer for abstraktformat legges ut på www.nshg.no og NFMG sin side.
Abstrakt på engelsk eller norsk sendes til styret@nshg.no innen 1. oktober 2022. Merk e-posten
med «Abstrakt Fagmøte 2022». Vennligst følg med om du mottar bekreftelse på innsending.
Alle får tilbakemelding innen 11. oktober om abstraktet ønskes presentert muntlig eller som
poster. Reglene for utvalg av abstraktene legges ut på www.nshg.no og NFMG sin side.

Priser:

Det blir utdelt følgende priser av styret i NFMG:



Pris for beste muntlig innlegg/foredrag (10.000 kr reisestipend)
Pris for beste poster (6.000 kr reisestipend)

Det er ingen aldersgrense. Kriteriene for utvelgelse er basert på vitenskapelig kvalitet, abstraktinnhold, framføring/presentasjon og hvor mye av arbeidet som er utført av priskandidaten.
Kriteriene for prisutdeling er lagt ut på www.nshg.no og NFMG sin side.
Vi ser frem til å treffe deg på årets nasjonal fagmøte!
Med vennlig hilsen
Styrene i NFMG, NSHG og arrangørene i Tromsø

