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Sak 1 Valg av møteleder og referent
Leder Marijke Van Ghelue (MvG) foreslås som møteleder og sekretær Anne Blomhoff (AB)
foreslås som referent
Vedtak: Marijke Van Ghelue og Anne Blomhoff velges uten innvendinger fra medlemmene
Sak 2 Godkjennning av innkalling og dagsorden
Leder Marijke Van Ghelue legger frem dagsordenen.
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes
Sak 3 Årsmelding og regnskap
Leder Marijke Van Ghelue legger frem årsmeldingen (se vedlegg 1).
Kasserer Marion Vallander legger frem regnskap
Vedtak: Årsmelding og regnskap godkjennes uten innvendinger fra medlemmer.
Sak 4 Fagmøtet 2013
Det ble i et brev datert 22.10.12 fra NSHG til NFMG foreslått at neste års fagmøte legges til
Trondheim. Fagmiljøet i Trondheim ble forespurt på forhånd og takket ja til utfordringen.
NFMG sa seg enig.
Vedtak: Forslag om at Fagmøtet 2013 arrangeres i Trondheim godkjennes uten innvendinger
fra medlemmer.
Sak 5 Fastsetting av kommende års innbetaling av NSHG/NFMG medlemskap
Årskontingenten holdes på 200 kr. Kombinert medlemskap NSHG/ESHG er på 600 kr
(NSHG 200 kr og ESHG 400 kr). Frist for innbetaling kombinert medlemskap NSHG/ESHG
må settes tidlig i 2013 da medlemmene får tilgang elektronisk til EJHG når
medlemskontingenten er betalt, samt redusert påmeldingsavgift på ESHG konferansen.

Sak 6 Valg
3 fra årets styre går ut:
Olaug Kristin Rødningen (Oslo)
Marion Vallanger (Bergen)
Cathrine Bjorvatn (Bergen)
Inga Bjørnevoll (Trondheim) stiller til gjenvalg
6 fra styret ble valgt i 2012 for en 2 års periode:
Marijke Van Ghelue (Tromsø)
Anne Blomhoff (Oslo)
Mari Ann Kulseth (Oslo)
Camilla Skjelbred (Skien)
Monica Lundberg (Tromsø)
Siren Berland (Bergen)
3 nye kandidater er foreslått av valgkomiteen:
Randi Hovland (Bergen)
Liss Anne Lavik (Trondheim)
Aud Fjeld (Bergen)
Valgkomite:
Haldis Nilsson fra HUS (Bergen)
Asbjørg Stray Pedersen (Oslo)
Wenche Sjursen (Trondheim)
Revisor:
Eli Ormerod (Oslo)
Sak 7 Elektronisk rekvirering av laboratorieanalyser v/ Wenche Sjursen
Fagmiljøet i Trondheim har blitt kontaktet av et IT-firma som tilbyr seg å lage løsning for
elektronisk rekvirering av laboratorieanalyser. Det er ingen andre genetiske laboratorier i
Norge som har slik løsning, og det vil måtte være egne løsninger innenfor hver helseregion.
Konklusjon: Det blir vanskelig med en felles løsning på tvers av helseregioner, men det er et
ønske om å få dette til innenfor hver helseregion.
Sak 8 Akseptabel svartid på genetiske analyser v/ Wenche Sjursen
Svartidene ved hvert enkelt laboratorium i Norge varierer betydelig. Salen gir uttrykk for at
det vil være vanskelig å få en standard svartid for genetiske analyser i Norge. Mange faktorer
er med på å avgjøre svartiden, som hastegrad, resultat av analysen, normalt svar kortere tid
enn svar som krever tolkning, ressurser tilrådighet, etc. Ved laboratorium jobbes det
kontinuerlig med å korte ned svartiden.
Forslag om å informere på genetikkportalen om ca. svartider ved hver enkelt analyse ved de
forskjellige laboratoriene.
Sak 9 Veileder og retningslinjer for bruk av genomsekvensering v/ Torunn Fiskarstrand
I mangel på klare retningslinjer ved bruk av genomsekvensering ble en tverrfaglig
arbeidsgruppe nedsatt på initiativ fra overlege Torunn Fiskerstrand og medlem av

Bioteknologinemnda. Gruppen har utarbeidet et forslag til veileder for bruk av
genomsekvensering. En praktisk veileder som ivaretar etiske prinsipper og kan benyttes av
klinikere, forskere og Regionale etiske komiteer (REK-er). Målet har vært å utarbeide en
praktisk veileder for genomsekvensering under det gjeldende regelverket, altså fungere
innenfor dagens lovgivning (bioteknologiloven, helseforskningsloven m.fl.) og gi
anbefalinger for etisk forsvarlig forskning. Det er arbeidsgruppens ønske om en bre høring og
forslag til veileder er sendt til bl.a. Helse- og omsorgsdepartementet.
Det kom forslag om at det dannes en gruppe som kan se på utkast til veileder. Gruppen bør
bestå av personer med både teknisk og klinisk bakgrunn og fra alle avdelinger i landet.
Kontaktpersoner for opprettelse av en slik gruppe er en representant i NSHG styret fra alle
landets avdelinger.
Sak 10 Eventuelt
a) Det oppfordres til å oppdatere genetikkportalen så fort som mulig etter at en ny
analyse er satt opp.
b) Det er et sterkt ønske om at alle bruker HGVS nomenklatur og ikke BIC.

