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Sak 1 Valg av møteleder og referent 

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

som referent 

Vedtak:  

WS og OR ble valgt uten innvendinger fra medlemmene 

 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Leder Wenche Sjursen la fram dagsorden 

Vedtak:  

Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

Sak 3 Årsrapport og regnskap 

Leder Wenche Sjursen la fram årsrapport (se vedlegg 1) 

Kasserer Monica Ingebrigtsen la fram regnskap 

Vedtak: Årsrapport og regnskap ble godkjent uten innvendinger fra medlemmer 

 

Sak 4 Retningslinjer for genetisk veiledning; arbeid i regi av ESHG  

Inga Bjørnevoll informerte om ESHGs arbeid med å utarbeide retningslinjer og standard for 

genetiske veiledere i Europa. 

 

Sak 5: Trenger vi å ta kontrollprøver ved diagnostiske tester når klinikken stemmer?  

Tema ble tatt opp til diskusjon, og det var mange som mente at det i mange tilfeller er 

nødvendig å ta ny prøve for å bekrefte et positivt funn, for å utelukke forbytting av prøver. 

Ved sjeldne tilstander, hvor det er snakk om en diagnostisk test og kliniske funn er forenelig 

med diagnosen, er det ikke alltid nødvendig med en kontrollprøve.  

 

Sak 6: Årsmøte neste år 

Det var stor enighet om at vi neste år forsøker å legge årsmøtet til Tromsø. NSHG er positivt 

innstilt til å arrangere møtet sammen med Norsk Forening for Medisinsk Genetikk også neste 

år, men dette må avklares på deres årsmøte. Det ble diskutert muligheten om å legge neste års 

faglige møte i sammenheng med Onkologisk forum, som også skal være i Tromsø. 

Konklusjon om neste år møte blir tatt etter diskusjon med NFMG. 

 

Sak 7 Valg av nytt styre 

Gunnar Houge, Kristin Eiklid og Anne-Lise Børresen-Dale trer ut av styret. Valgkomiteen la 

fram tre kandidater; Knut Erik Berge fra Avdeling for medisinsk genetikk, OUS og Cathrine 

Bjorvatn (tidligere varamedlem) fra Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, 



Haukeland US som styremedlemmer. Inga Bjørnevoll fra Avdeling for patologi og medisinsk 

genetikk, St Olavs Hospital, stilte som varamedlem. Marion Vallanger fra Senter for 

medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland US ble foreslått som varamedlem på 

møtet. 

Vedtak: Alle ble enstemmig valgt inn i nytt styre. Fordelingen av posisjoner skjer på 1. 

styremøte etter årsmøtet. 

 

Sak 8 Eventuelt 

Gunnar Houge informerte om pågående arbeid i ESHG, deriblant spesialiteten 

laboratoriegenetikk. Det ble informert om muligheten for dobbeltmedlemskap, 

stipendordninger for møtedeltakelser, DNA-dag, samt neste års møte i Gøteborg. 

 

Sign. 

 

Olaug Kristin Rødningen 

 

 

 

 

Vedlegg 1 

 

 
Norsk selskap for Humangenetikk 

 

 

ÅRSMELDING 2008-2009 
 

 

1. Medlemmer: 

 

Totalt medlemstall pr. 24.11.09: 140 

 

2. Styret: 
 

Følgende styre har fungert siden august 2007: 

 

Leder:   Wenche Sjursen 

Nestleder:  Kristin Eiklid 

Kasserer:  Monica Ingebrigtsen 

Sekretær:  Olaug Kristin Rødningen 

Styremedlem:  Gunnar Houge 



 

Varamedlemmer: Cathrine Bjorvatn 

   Eli Ormerod 

   Anne-Lise Børresen-Dale 

   Camilla Skjelbred 

                                    Mona Nystad 

 

 

Kristin Eiklid og Gunnar Houge går ut av styret og deres plasser er på valg. 
 

3. Aktiviteter: 
 

Styremøter: 

Styret har ikke møttes fysisk dette året. All kontakt har vært i telefonmøter og email. 

 

Arrangering av årsmøte 2009: 

For første gang arrangerer vi i år 2 dagers felles faglig møte med Norsk forening for 

medisinsk genetikk.  

Vi har hatt en arrangements-komite bestående av: 

Asbjørg Stray-Pedersen, Ketil Heimdal, Olaug Rødningen, Monica Ingebrigtsen, Anne-Lise 

Langrusten og Wenche Sjursen  

 

 

 

Pågående arbeid: 

Hjemmesiden for NSHG: mer brukervennlig layout (Trondheim og Oslo) 

Felles nasjonal svarmal: Tromsø  

Internettportalen for genetiske analyser: Bergen 

 

 

 

4. Regnskap 

 

Revidert regnskap for 2008.  

Kasserer: Monica Ingebrigtsen.  

Revisor: Eli Ormerud. 

 
Trondheim, 24.11.09; Wenche Sjursen 

 


