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Sak 1 Valg av møteleder og referent 

Leder Wenche Sjursen (WS) foreslås som møteleder og sekretær Olaug Rødningen (OR) 

foreslås som referent 

Vedtak:  

WS og OR velges uten innvendinger fra medlemmene 

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Leder Wenche Sjursen legger fram dagsorden, og beklager at innkalling ble sendt ut etter 

fristen 

Vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 3 Årsmelding og regnskap 

Leder Wenche Sjursen legger fram årsmelding (se vedlegg 1).  

Saker som NSHG har arbeidet med 2011: 

1. Gruppe som har utarbeidet felles nasjonale retningslinjer for tolkning av 

sekvensvarianter: Disse er implementert på de fleste laboratorier nå. 

2. Brev til Helsedirektoratet om takster for analyser på materiale fra døde eller ufødte 

individer: vi avventer svar. Svar er kommet i ettertid: vi kan ikke ta takster. 

3. Gruppe som skulle se på forbedring av rapporteringsskjema for genetiske 

undersøkelser til Hdir: Avventer arbeidet med NEKLAB for genetikk 

4. Kombinert medlemskap NSHG/ESHG: kasserer legger fram utfordringene med at 

medlemmer innbetaler gjennom hele året. Ønsker en frist for innbetaling.   

5. Forespurt HDir om planer om akkreditering: Hdir har ingen umiddelbare planer om å 

kreve at laboratoriene er akkreditert. Men man vil mest sannsynlig få et krav om at 

alle tester er CE-merket, med mindre laboratoriene er akkreditert. Dette kravet 



innføres i Frankrike fra 2012. Bergen har som mål å bli akkreditert ila. 2013. AMG 

OUS har også startet arbeidet med akkreditering. 

 

Kasserer Monica Ingebrigtsen legger fram regnskap 

 

Vedtak: Årsrapport og regnskap godkjennes uten innvendinger fra medlemmer. 

Ad. ”Punkt 4. Kombinert medlemskap NSHG/ESHG”: frist for innbetaling settes til 31. januar 

2012.  

 

 

Sak 4 Hvem skal rapportere inn nye sekvensvarianter til internasjonale databaser?  

Det var enighet om at laboratoriene bør rapportere inn varienter, men at dette gjøres i 

samarbeide med klinikere. Det anbefales at man er kritisk til hvilken database man legger inn 

data i, da kvaliteten på data varierer. Behovet for en norsk database ble diskutert.  

 

Sak 5 Søknad fra Helse Sør-Øst om å etablere diagnostisk dypsekvensering som en 

nasjonal behandlingstjeneste  

Ketil Heimdal redegjorde for bakgrunnen for søknaden, og ba om at selve prosessen ble holdt 

separat fra målet: hvordan innføre HTS i Norge. Saken er nå til behandling i råd for 

prioriteringer i helsevesenet.  

Fra salen kom det sterk kritikk av framgangsmåten, og flere mente at dette burde blitt 

diskutert i fagmiljøet før man sendte søknaden. Det ble oppfordret til at Helse Sør-Øst trekker 

søknaden, og at man i neste runde samarbeider om hvordan denne teknologien best skal 

utnyttes.   

 

Sak 6 Årsmøte neste år 

Skien sier seg villige til å arrangere neste års møte. NSHG er positive til å arrangere det 

sammen med Norsk Forening for Medisinsk Genetikk (NFMG). NFMG tar stilling til dette på 

eget møte. 

 

Sak 7 Fastsetting av kommende års kontingent 

Årskontingenten holdes på 200 kr.  

 

Sak 8 Valg  

5 fra årets styre går ut:  

Wenche Sjursen 

Knut Erik Berge 

Monica Ingebrigtsen 

Eli Ormerod  

Mona Nystad 

 

5 fra styret stiller til gjenvalg: 

 Cathrine Bjorvatn  

Olaug Kristin Rødningen 

 Inga Bjørnevoll 

 Marion Vallanger        

 Camilla Skjelbred 

(Disse stiller til valg neste år) 

 

 



5 nye kandidater er foreslått av valgkomiteen: 

 Marijke van Ghelue (UNN) 

Monica Lundberg (UNN) 

Anne Blomhoff (OUS) 

Mari Ann Kulset (OUS) 

Siren Berland (HUS) 

 

Bjørn Nygård går ut av valgkomiteen. Følgende stiller til valg:  

Asbjørg Stray Pedersen, Avdeling for medisinsk genetikk, OUS, Oslo  

Haldis Nilsen, MGM, HUS, Bergen  

Wenche Sjursen, St Olavs Hospital, Trondheim  

 

Eli Ormerod stiller til gjenvalg som revisor 

 

Vedtak:  

Alle 5 kandidater foreslått av valgkomiteen ble valgt inn i styret. De 5 som stiller til gjenvalg 

velges også inn i styret. De ulike vervene (5 styremedlemmer, 5 vara) fordeles på første 

styremøte.  

Alle tre kandidater til valgkomiteen ble valgt. 

Eli Ormerod ble valgt som revisor 

 

Sak 9 Eventuelt 

Gunnar Houge (GH) informerte om arbeidet med å innføre en spesialitet for laboratoriefag. 

Dette vil bli et 4 års studie, hvor målet er å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap til å kunne lede 

et laboratorie og skrive ut selvstendige svar. Leger kan også delta, men spesialiteten er i første 

rekke tiltenkt realister med Master-grad. Utdanningen bygger på en modell fra Nederland. 

Endelig forslag til utdanningsmoduler (praktisk utdanning i avdelingene, avsluttes med 

eksamen) vil foreligge neste år. European Board of Medical Genetics (under ESHG) skal ha 

ansvaret for sertifiseringen. GH anbefaler at NSHG tar ansvaret for å lage de ulike modulene. 

Det kom forslag fra salen på at modulene kunne utføres på de ulike avdelingene rundt i 

Norge. 

 

GH anbefalte videre at NSHG og NFMG snakket sammen om mulighetene for å sende en 

representant fra et av styrene til ESHG sine samlinger. 

 

 

 

 

Sign. 

 

Olaug Kristin Rødningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1 

 

ÅRSMELDING 2010-2011 
 

 

1. Medlemmer: 

 

Totalt medlemstall pr. 8.11.11: 127     

 

2. Styret: 
 

Følgende personer sitter i styret: 

 

Leder:   Wenche Sjursen (Trondheim) 

Nestleder:  Knut Erik Berge (Oslo) 

Kasserer:  Monica Ingebrigtsen (Tromsø) 

Sekretær:  Olaug Kristin Rødningen (Oslo) 

Styremedlem:  Cathrine Bjorvatn (Bergen) 

 

Varamedlemmer: Inga Bjørnevoll (Trondheim) 

   Eli Ormerod (Oslo) 

   Marion Vallanger (Bergen) 

   Camilla Skjelbred (Skien) 

                                    Mona Nystad (Tromsø) 

 

 

3. Aktiviteter: 
 

Styremøter: 

Månedlige styremøter per telefon (9). Kommunikasjon per email. Alle 10 (også 

varamedlemmer) har deltatt på møtene. 

 

Hovedsak som det er arbeidet med: Arrangering av årsmøte 2011: 

Det er tredje gang vi arrangerer 2 dagers felles faglig møte med Norsk forening for medisinsk 

genetikk.  

Programkomité: 

Hildegunn Vetti, Torunn Fiskerstrand, Cathrine Bjorvatn, Mona Nystad, Inga Bjørnevoll, 

Marion Vallanger  

 

Andre saker: 

1. Gruppe som har utarbeidet felles nasjonale retningslinjer for tolkning av 

sekvensvarianter 



2. Brev til Helsedirektoratet om takster for analyser på materiale fra døde eller ufødte 

individer 

3. Gruppe som skulle se på forbedring av rapporteringsskjema for genetiske undersøkelser 

til Hdir 

4. Kombinert medlemskap NSHG/ESHG 

5. Forespurt HDir om planer om akkreditering 

6. Kontaktperson i HDir: Vibeke Dalen videreformidler våre henvendelser inntil videre  

 

4. Regnskap 

 

Revidert regnskap for 2010.  

Kasserer: Monica Ingebrigtsen.  

Revisor: Eli Ormerod. 

 
Trondheim, november 2011; Wenche Sjursen 

 


