Referat fra årsmøtet i NSHG
Tid: Onsdag 14.11.18 kl 16:15-17:00
Sted: Meet Ullevaal / Thon Hotel Ullevaal Stadion
Til stede: Ca. 50 stk.
Referent: Geir Åsmund Myge Hansen

Dagsorden
Sak 1

Godkjenning av innkalling/dagsorden

Godkjent uten anmerkninger.
Sak 2

Valg av møteleder og referent

Elen Siglen valgt som møteleder og Geir Åsmund Myge Hansen som referent.
Sak 3

Godkjenning av referat fra årsmøtet 2017

Godkjent uten anmerkninger.
Sak 4

Styrets årsmelding med regnskap v/ Wenche Listøl og Atle Brendehaug

Elen Siglen gikk gjennom årsmeldingen og trakk fram følgende punkter:








I løpet av året har det vært to endringer i styrets sammensetning:
o Hanne Sørmo Sorte  Lillian Ruud (OUS)
o Beate Irene Vestli  Marijke Van Ghelue (UNN)
Styrets arbeidsform har hovedsakelig vært månedlige videostyremøter, men det har
også vært saker som har blitt diskutert på e-post utenom de faste møtene. Det har vært
arrangert styremøter sammen med NFMG ved tre anledninger, ett i januar, ett i august
og ett like før fagmøtet.
Styret har prøvd å fokusere på å få mer aktivitet på nettsiden NSHG.no, og
oppdateringer på siden har vært et fast punkt på styremøtene.
NSHG har i løpet av året vært involvert i tre høringer som Elen gav en kort
oppsummering av (høringsrapportene legges ut på nettsiden):
o Revisjon av bioteknologiloven
o Utvidet lagring av nyfødtkortene
o Laboratorieveilederen for fødte
ESHG-fellowship har blitt utdelt til Katrine Verena Wirgenes.
o Det kom inn to søknader der begge var kvalifiserte.

o Kommentar fra Gunnar Houge om at det er mulig å dele stipendet i to ved slike
situasjoner, og dette er noe styret kan vurdere å gjøre ved senere anledninger.
Sak 5

Regnskap v/Atle Brendehaug

Atle Brendehaug gikk gjennom regnskapet:
 Resultatregnskap 2017: 73 251,80
o Inn: 418 044,73 (størstedelen fra deltakeravgift til fagmøtet 2017)
o Ut: 344 792,93 (størstedelen til fagmøtet 2017)
 Medlemsavgift NSHG 2018
o NSHG: 200,- pr medlem
o Kombinert NSHG/ESHG: 750,- pr medlem (kun ESHG (online): 75 euro
(~700 kr))
o Det er ønskelig med kollektiv innmelding og registrering fra avdelingene
 Vedtatt at ingen endringer for 2019


Deltakeravgift fagmøtet 2018
o Økt deltakeravgift (200 kr. per dag) for påmelding etter frist
o Prisdifferensiering mellom medlem/ikke-medlem
 Vedtatt at ingen endringer for 2019



Dekke reise, opphold og deltakelse på fagmøtet for styremedlemmer 2018
o Første året der styremedlemmene har fått dekket reise, opphold og deltakelse
på fagmøtet.
 Vedtatt at ingen endringer for 2019

Sak 6

Status CLG-godkjenning og utdeling av sertifikater v/Olaug Rødningen

Olaug Rødningen gav et sammendrag av CLG-utdanningen og gruppens arbeid:
 Arbeidsgruppe nedsatt i 2015
o Olaug Rødningen, Wenche Sjursen, Camilla Skjelbred, Per Knappskog og
Christa Schmidt
o Observatør: Gunnar Houge
 Oppstart av ordningen fra januar 2017
o Utdanningsløp på 4 år for ph.d.
o Utdanningsløp på 5 år for mastergrad
 Tre typer CLG
o Molekylærgenetikk
o Cytogenetikk
o Generell
 Overgangsvindu for søknader fra til 1. juni 2018
o Redusert utdanningsløp basert på innsendt informasjon som dokumentasjon for
kompetanse
 Status
o Det kom inn 28 søknader i overgangsvinduet
 15 godkjent
 4 godkjent med prenatal «modul»








Sak 7

1 avslått
8 søknader som krever utdanningsplan (fra kort til 2-3 år)
- Oslo 4 stk., Skien 2 stk., Trondheim 1 stk. og Tromsø 1 stk.
Etter 5 år må godkjenningen fornyes
o Krav til rapporter og utdanningsinformasjon
o Det er ønskelig med nasjonale kurs som er tilrettelagte for CLG-utdanningen
De som blir godkjente kan søke videre om europeisk sertifisering gjennom EBMG
Utdeling av diplomer til de godkjente CLG-ene ved Olaug og Elen. Liste over
godkjente CLG-er vil bli publisert på nettsiden.
Valg

Styrets sammensetning 2018:
Navn

Kommentar

Elen Siglen, HUS (leder)

Ikke på valg

Inger Lise Mero, OUS (nestleder)

På valg for 2 nye år

Atle Brendehaug, HUS (kasserer)

På valg: Kjetil Solland

Geir Åsmund Myge Hansen, UNN
(sekretær)

På valg: Bjørn Nygård

(Beate I Vestli) Marijke Van Ghelue, UNN

På valg for 1 år

Kristian Tveten, ST

Ikke på valg

(Hanne S Sorte) Lillian Ruud, OUS

På valg for 1 år

Inger Aase Warland, StO

Ikke på valg

Christa Schmidt, StO

På valg for 2 nye år

Linda Strand, ST

På valg for 2 nye år

Alle de som var på valg ble valgt inn, og nytt og gammelt styre møtes i lunsjen på fagmøtets
andre dag der hensikten er å konstituere nytt styre.
Sak 8

Eventuelt

Forslag om å nedsette faggrupper

Det kom inn et forslag om at NHSG kan nedsette faggrupper som skal ta stilling til viktige
saker som man vet kommer opp (f.eks. presisjonsmedisin, takstsystem, variantvurdering).
Dette vil være mulig å publiseres under «hva mener NSHG» på nettsiden (se nettsiden til
ESHG). Faggruppene trenger ikke å bestå av styremedlemmer, men settes sammen basert på
faglig interesse. Uttalelsene til faggruppene kommer i tillegg til de formelle høringene. Det
kom inn spørsmål om hvilke av arbeidsgruppene i regi av NSHG som fortsatt er aktive, og det
ble foreslått at disse arbeidsgruppene kan fungere som faggrupper i saker der NSHG-styret
beslutter at de vil mene noe om. Dette er noe styret vil se nærmere på i 2019.
Nytt initiativ for sertifiseringen av genetiske veiledere
Det kom opp et spørsmål om det er noen fremgang rundt sertifiseringen av genetiske
veiledere. Her har Universitetet i Bergen et forslag til utdanning med to ulike utdanningsløp,
enten alternativ 1 som er en ren oppgave eller alternativ 2 der halvparten er en oppgave og
resten klinisk arbeid. Det ble poengtert at det var viktig å søke om at denne utdanningen
godkjennes som en europeisk utdannelse.

