Referat fra styremøte 17.11.10 i Tromsø.
Til stede: Ketil R. Heimdal, Hildegunn H. Vetti, Agnete Jørgensen, Asbjørg Stray-Pedersen, Tone B. Aa.
Vamre. Meldt forfall: Torunn Fiskerstrand.
Pkt.1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Pkt.2.Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
Pkt.3. Møteplan for 2011. Styret bør har fire møter: Januar, april, august,november.
Møtet i april kan bli avholdt i Bergen i forbindelse med kurs i kommunikasjon , møtet i august I
forbindelse med syndrommøtet i Oslo, møtet I November avholdes før Årsmøtet for 2011.
Pkt. 4. Økonomi. Det har kommet et skriv fra revisofirmaet Kjelstrup og Wiggen om regnskapsførsel.
Styret har diskutert disse punktene:
A. Leder attesterer alle utgifter. Kasserer betaler fortløpende det som kommer av regninger.
B. Fellesmøtet med NSHGer et undervisningsmøte. Styret har diskutert og anser møtet med NSHG
som et undervisningsmøte. Det søkes Legeforeningen om å få møtet godkjent som kurs.
C. Priser for forskning/ presentasjon og artikler. Styret er enstemmig om at en pris er påskjønnelse
for utført arbeid, en premiering.
D. Reisestipend til leger i spesialisering. Styret oppfatterat reisestøtte til kurs er oppgavepliktig,
men ikke skattepliktig. Kasserer skal undersøke dette nærmere.
Pkt. 5.Økonomi-møtekostander i forbindelse med årets felles møte med NSHG.
Kasserer melder at utgiftene til årets møte er under kontroll, og en økonomisk oversikt tas opp på
styremøtet i januar. På styremøtet i januar skal det også diskuteres om det skal utarbeides retningslinjer
for arrangementet.
Pkt.6. Årsmøtet 2010.
A.Pris for beste artikkel. Det har kommet inn to artikler.
Siren Berland har publisert en case-rapport i Clinical Dysmorphology med tittelen “Late-onsert gain og
skills and peculiar jugular pit in an 11-year-old girl with 5q14.3 microdeletion including MEF2C” (Clinical
dysmorphology 2010, 19:222-224).
Teresia Wangensteen har publisert en forskningsartikkel i Obesity med tittelen “A common haplotype in
NAPEPELD is associated with severe obesity in a population-based cohort (the HUNT study)” (Obesity
2010,10.1038/oby.2010.219).
Artiklene er såpass forskjellige utgangspunkt,at styret finner det best å dele prisen mellom Siren Berland
og Teresia Wangensteen.

B.Pris for beste presentasjon under fagmøtet 2010. Prisen på kr. 5000.-delses ut med diplom og styret
foreslår en komité betående av Knut Erik Berge, Asbjørg Stray-Pedersen, Cathrine Bjorvatn, Monica
Ingebrigtsen.
7. Orienteringsak fra Helsedirektoratet om gentest som viser Lang QT-syndrom og genetikers meldeplikt
mhp. bilsertifikat. Dette ble tatt opp på forrige styremøte, og det vedtatt å diskutere nærmere på
styremøtet 17.11.
Etter diskusjon finner styret at det er vanskelig å avgrense dette kun til bilsertifikat. Videre diskuteres
det om meldeplikten kan føre til endret praksis for gentesting. Vil noen teste seg ved et utenlandsk
laboratorium for å slippe norske regler? Hva med kravet til frivillighet ved genetisk testing?
Styret har også diskutert om dette er en unik problemstilling for gentesting ved Langt QT-syndrom.
Styret ser tilsvarende utfordring med hensyn til meldeplikt ved prediktiv testing ved familiær forekomst
av CADASIL, ALS, Dystrofia myotonika og Huntingtons sykdom.
8. Fra SHDIR ved Geir Brandborg har det kommet en forespørsel om revisjon av laboratoriekodeverket I
medisinsk genetikk. Styret er enig i at dagens laboratorie-aktivitet ikke svarer til kodeverket. Styret
foreslår at Asbjørg Stray-Pedersen representerer Norsk Forening for Medisinsk Genetikk.
9.Eventuelt.
I forbindelse med utdeling av pris for beste artikkel, er det spørsmål om styret må diskutere kriterier for
hva som kjennetegner en god artikkel . Dette tas opp på neste styremøte.
22.11.10 Tone B. Aa.a Vamre.

