
Norsk forening for medisinsk genetikk NFMG 
Styrets årsmelding for 2016 
 
Styrets sammensetning: 
Asbjørg Stray-Pedersen (leder) 
Kathrine Bjørgo (nestleder) 
Yngve Sejersted (varamedlem, fung. sekretær og LIS-representant) 
Hege-Marie Schnelle (kasserer) 
Marie Falkenberg Smeland (webansvarlig) LIS representant 
Elin Tønne (sekretær og LIS-representant, permisjon mai 2016 - mai 2017) 
 
Styret har hatt forløpende kontakt per e-post og telefon. Det var vært avviklet styremøter per telefon 
050116, 280116, 110216, 100316, 070416, 190516, 090616, 230616 og 280916 og et fysisk møte 
240816. 141116 planlegges fysisk styremøte.  
Det var videomøte med styret i NSHG 110216 og det planlegges møte 141116.  
Møte med spesialitetskomiteen 240816.  
Referater fra styremøtene er tilgjengelige på våre nettsider. 
 
Saker 2016 
 
Regionstakst for genetiske laboratorietjenester 
Taksten for polikliniske laboratorieundersøkelser bortfalt i 2016. Tidligere styre har arbeidet med 
denne saken (ref. Årsmelding 2015). Tatt opp som en svært gledelig nyhet i nåværende styre da 
bestemmelsen sikrer likere tilgang til genetiske tester uavhengig av pasientens bosted i landet, og 
anerkjenner tidligere NFMG styrets arbeid.  
 
Nytt felles laboratoriekodeverk for Norge (NLK) 

Stortinget vedtok 2003 at det skulle utvikles et felles klassifikasjonssystem for offentlig og privat 
laboratorievirksomhet i Norge: Norsk laboratoriekodeverk (NLK). Kodeverket  ble gjort obligatorisk 
i norske laboratorier fra 1. oktober 2014, men er fortsatt på utviklingsstadiet. Internasjonalt finnes 
ikke ett felles laboratoriekodeverk som omfatter alle laboratoriespesialitetene. Det ble i starten av 
arbeidet angitt at dette nye felleskodeverket ikke å skulle danne grunnlag for finanisering av 
labroatorieanalysene. Dette er endret. DnLfs fagspesialiteter ikke lenger formelt representert i 
Helsedirektoratets forum for utvikling av NLK, ei heller i Direktoratet for eHelse som nå har i oppdrag 
å innføre et NLK som, etter fagspesialiistenes synspunkt, ikke er ferdigutviklet til praktisk bruk eller 
som grunnlag for finansiering. Regionale HF/sykehusene oppnevner sine egne representanter i 
eHelses ulike arbeidsgrupper for de ulike laboratorieområdene.  

Styreleder er valgt inn som representant i Fagmedisinsk forening (FaMe i DnLf) for kommende 
periode, og stilte i møte om kodeverk i DnLf 150216. Det har vært betydelig frustrasjon rundt dette i 
alle de fagmedisinske foreningene for alle laboratoriefagene. Som et resultat av dette ble LLS stiftet 
våren 2016. 

 
Legeforeningens laboratoriemedisinske samarbeidsutvalg (LLS) 
Det har vært betydelig frustrasjon rundt NLK i de fagmedisinske foreningene for alle 
laboratoriefagene. Som et resultat av dette ble LLS stiftet våren 2016. Dette er et samarbeidsforum 
mellom de 6 fagmedisinske foreningene til de laboratoriemedisinske fagene. Hver forening stiller 
med to medlemmer, fra NFMG er det leder og nestleder. Har minst 4 årlige videomøter og hyppig e-
post korrespondanse. Det har vært avholdt følgende møter i LLS: 090316, 190416, 030516, 290616, 
010916.  



Lederne av de 6 foreningene skrev nylig en kronikk i legetidsskriftet: «Norsk laboratoriekodeverk- 
hvor ble det av visjonene?» http://tidsskriftet.no/2016/09/kronikk/norsk-laboratoriekodeverk-hvor-
ble-det-av-visjonene. LSS har også skrevet tilsvar til Tore Flaatrud (advokat for interesseforeningen 
Lab Norge) sitt innlegg i Dagens Medisin sept 2016.  
Styreleder er valgt inn som representant i Fagmedisinsk forening representerende Medisinske 
Servicefag (se nedenfor), og fungerer som talsperson for LSS i FaMe inn mot Legeforeningens 
sentralstyre. 
 
Helsedirektoratets strategi for innføring av persontilpasset medisin i helsetjenesten 
Strategidokumentet ble overlevert til Helsedepartementet mars 2016.  
 
Læringsmål for spesialiteten medisinsk genetikk 
På oppdrag fra helsedirektoratet har Dnlf blitt bedt om å utarbeide nye læringsmål for alle 
spesialiteter. Arbeidet er blitt delegert til spesialitetskomiteene. Da flere medlemmer i 
spesialitetskomiteen i medisinsk genetikk var indisponert ble styret i NFMG bedt om å bistå. Marie 
Smeland og Elin Tønne har således vært deltagende i arbeidet og styret for øvrig har kommet med 
innspill.  
 
Arbeidsgrupper i medisinsk genetikk 
Det har så vidt styret bekjent vært lite aktivitet i arbeidsgruppene. Seks av gruppene skal ha 
workshop på det nasjonale genetikkmøtet. 
 
Brev til Datatilsynet  
Styret har utformet et brev med spørsmål rundt konsesjonstildeling for Norvariom som rent 
helseregister. Det har vært noe uenighet i styret rundt dette brevet. Brevet ble videresendt til styret i 
NSHG for innspill, og på vegne av styrets flertall har styreleder NFMG og konstituert styreleder NSHG 
begge undertegnet , og brevet, anført mindretallets dissens, er sendt til Datatilsynet oktober 2016.  
 
Økonomi 
Foreningens økonomi er fortsatt god.  
 
Høringsuttalelser 
Vi har levert høringsuttalelser for følgende høringer: 

• Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 

• Forskrift om spesialistutdanningen og spesialistgodkjenningen for leger og tannleger 
(Spesialistforskriften) 

• Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1.  

•    Rapport fra arbeidsgruppe i DnLf om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten. 

 
Deltagelse i eksterne møter og utvalg 

• Seminar om spesialistutdanningen for leger 020516 og 030516, Soria Moria, Asbjørg Stray-
Pedersen og Kathrine Bjørgo deltok.  

• Asbjørg Stray-Pedersen deltok på møte i Dnlf Legenes Hus 150216 om NLK.  

• Asbjørg Stray-Pedersen deltok på møte i Dnlf Legenes Hus 150616 hvor hun representerte 
FaMe’s småforeninger. Dnlf ønsker å styrke de fagmedisinske foreninger og spesielt den 
fagmedisinske aksen i sitt virke. Spesialitetskomiteene rapporter per i dag til DnLfs 
sentralstyre, og ikke til et fagmedisinsk sentralt råd, denne organisasjonsmodellen ble drøftet 
på møtet. Manglende distinksjon mellom dobbeltfunksjonen DnLf har som fagforening og 
fagmedisinsk forening kan være problematisk i møte med helsemyndigheter som HOD, 
Helsedirektoratet, Direktoratet for eHelse, og kan være noe av grunnen til at fagmedisinsk 
ekspertise forankret i DnLF skyves ut av samarbeidsorganer. 

http://tidsskriftet.no/2016/09/kronikk/norsk-laboratoriekodeverk-hvor-ble-det-av-visjonene
http://tidsskriftet.no/2016/09/kronikk/norsk-laboratoriekodeverk-hvor-ble-det-av-visjonene


• Asbjørg Stray-Pedersen har hatt møte med Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir 
Michaelsen, juni 2016 

• Marie Falkenberg Smeland deltok på Workshop med spesialistkomiteen for utarbeidelse av 
nye spesialistregler for leger 010616 

• Legeforeningens landsstyremøte 24.5-26.5.2016: Asbjørg Stray-Pedersen er valgt inn som 
landsstyredelegat og stilte som eneste FaMe representant for Medisinske Servicefag 
(medisinsk genetikk, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk 
mikrobiologi, patologi, klinisk farmakologi, samt anestesi, og radiologi) på DnLfs 
Landsstyremøte 2016. Uttalte seg fra talerstol i forbindelse med Landsstyremøtets drøfting 
av rapporten “For mye, for lite eller akkurat passe? Om variasjon, over- og underforbruk i 
helsetjenesten.” ASP pekte på at over- og underforbruk av laboratorieanalyser ikke var 
nevnt, men burde vært omtalt i rapporten, og gav eksempler på skjevfordeling av ressurser 
basert på overforbruk av laboratorieanalyser som genererer høy HELFO-takst i forhold til de 
reelle laboratorieutgifter, selv der det finnes analyser som kunne gitt tilsvarende prøvesvar 
av samme medisinske verdi men mindre refusjonsutbetalinger. 
 

 
Priser og stipend 

• Mentorprisen 2015  
Kjetil Solland (HUS) 

• Pris for beste artikkel med LIS som førsteforfatter 2015 
Elin Tønne (OUS) 

• Pris for beste presentasjon fagmøtet 2015  
Kristin Solum Steinsbekk (Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU) 

• NFMG reisestipend 
Kristin Vinorum (OUS), Sara Keim (OUS), Inger-Lise Mero (OUS), Siri Briskemyr (UNN) 

• ESHG national fellowship 2016 
Hanne Håberg Mørck (OUS) 
(Dette er et stipend som deles ut av ESHG til en representant som den nasjonale foreningen 
utpeker (yngre forsker). NSHG og NFMG samarbeider om å utpeke en kandidat.) 


