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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 

Vedtak:  

Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 3 Årsmelding og regnskap 

Leder Wenche Sjursen legger fram årsrapport (se vedlegg 1) 

Kasserer Monica Ingebrigtsen legger fram regnskap 

Vedtak: Årsrapport og regnskap godkjennes uten innvendinger fra medlemmer 

 

Sak 4 Hva ønsker vi med NSHG? Skal det først og fremst være et selskap for de som 

jobber innen medisinsk-genetisk diagnostikk? Skal vi gjøre noe for å inkludere 

forskerne mer? 

Det ble understreket at NSHG er en søster-organisasjon til ESHG, og bør ha som ambisjon å 

ha gode årsmøter, og skape en møteplass for alle som jobber innen humangenetikk. 

Medlemmene var samstemte om at årets program inneholdt tema som var interessante både 

for forskere og folk som jobber innen klinisk/lab-rettet diagnostikk, og burde engasjere et 

bredt sammensatt publikum. Det var enighet om at man ville forsøke å videreføre dette i 

framtidige møter. Det kom benkeforslag om at man burde premiere beste bidrag 

(presentasjon), samt utlyse reisestipender (for eksempel 2 stk. a 5000 kr). 

 



 

Sak 5: Takster på fosterprøver og døde personer 

Det var en viss usikkerhet ift. om man kunne ta takster på fosterprøver og døde personer. 

Wenche foreslo at man kunne henvende seg til helsemyndighetene for å få klarhet i dette. Det 

burde også ryddes opp i takstsystemet ift. å sende prøver på tvers av helseregioner, siden dette 

er ødeleggende for samarbeidet mellom laber. – Styret i NSHG kontakter ShDir.  

 

Sak 6: Rapportering til SH-DIR. Ikke godt rapporteringsskjema. Skal vi engasjere oss 

for å få et bedre skjema? 

Stor enighet i at rapporteringsskjemaet slik det framstår i dag, ikke tjener sin hensikt. Forslag 

fra salen om at man bør bli kvitt skjemaene, ev. vente på ICD-11 kodeverket. En 

arbeidsgruppe bestående av Ketil Heimdal, Inga Bjørnvoll, Hanne Jacobsen og Camilla 

Skjelbred skal se på saken, og komme med tilbakemelding.  

 

Sak 7 Nettsiden til NSHG 

Enighet om at nettsiden beholdes som den er, med nyheter øverst på siden 

 

Sak 8 Årsmøte neste år 

Enighet om at neste årsmøte holdes i Oslo. NSHG er positive til å arrangere det sammen med 

Norsk Forening for Medisinsk Genetikk (NFMG). NFMG tar stilling til dette på eget møte. 

Kommentar: Endring: årsmøtet blir 9.-10.november 2011 i Bergen. 

 

Sak 9 Fastsetting av kommende års kontingent 

Årskontingenten økes til 200 kr. Fra 2011. Det oppfordres til at de genetiske avdelingene 

prioriterer denne utgiften. 

 

Sak 10 Valg  

Alle varamedlemmer ble valgt inn for ett nytt år. 

 

 

 

 

Sign. 

 

Olaug Kristin Rødningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 1 

 

ÅRSMELDING 2009-2010 
 

 

1. Medlemmer: 

 

Totalt medlemstall pr. 15.11.10: 116 

 

2. Styret: 
 

Følgende styre har fungert siden august 2007: 

 

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: 

Ett styremøte i Oslo i februar. Møte i Gøteborg (juni) for de som var på ESHG. Månedlige 

styremøter per telefon (7). Kommunikasjon per email. 

 

Hovedsak som er arbeidet med: Arrangering av årsmøte 2010: 

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

genetikk.  

Programkomité: 

Agnete Jørgensen, Monica Ingebrigtsen, Mona Nystad, Torunn Fiskerstrand og Cathrine 

Bjorvatn  

 

 

Andre saker: 

- Hjemmesiden for NSHG: vedtatt å beholde den slik den er. Nyheter kommer øverst i bildet. 

- Felles nasjonal svarmal: lagt ut på hjemmesiden.  

- Internettportalen for genetiske analyser: Bergen har gjort en kjempejobb 

- Felles medlemskap ESHG og NSHG (35 euro) 

- NEKLAB: forespørsel om deltagelse i arbeidsgruppe for genetikk. 

- Støttebrev ved forespørsel fra Niels Thommerup: ”Human Genome Meeting” i 2014 i  

København. Dette vil være av interesse for norske genetikere og forskere. 



- Støttebrev for etablering av europeisk utdanningssystem for ledere av medisinsk genetiske 

laboratorier (ESHG). 

- Autorisasjon genetisk veiledere (Cathrine B.) 

 

 

 

4. Regnskap 

 

Revidert regnskap for 2009. Overskudd 30.743 kr 

Kasserer: Monica Ingebrigtsen.  

Revisor: Eli Ormerud. 

 
Trondheim, november 2010; Wenche Sjursen 

 


