
Norsk forening for medisinsk genetikk NFMG 
Styrets årsmelding for 2017 
 
1) Styrets sammensetning: 
Asbjørg Stray-Pedersen, ASP (leder) 
Kathrine Bjørgo (nestleder) 
Yngve Sejersted (varamedlem, fungerende sekretær til mai 2017 og LIS-representant til sept 2017) 
Hege-Marie Schnelle (kasserer) 
Marie Falkenberg Smeland (webansvarlig) LIS representant 
Elin Tønne (sekretær og LIS-representant, permisjon til mai 2017) 
 
2) Styremøter: 
Styret har hatt forløpende kontakt per e-post og telefon. Det var vært avviklet styremøter per telefon 
100117, 070217, 070317, 310317, 180417, 230517, 100817, 150917. Det var videomøte med styret i 
NSHG 120117 og det planlegges  fysisk møte 061117.  
Referater fra styremøtene er tilgjengelige på våre nettsider. 
 
3) Saker 2017 
 
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). Det er to kodeverk innen NKL, NOR-
koder og NPU koder. NOR kodene for genetiske analyser er utviklet av genetikere og kan brukes ved 
de med. genetiske laboratoriene. NOR kodene kan også fungere tilfredsstillende for takstfastsettelse, 
mens NPU kodene ikke i utgangspunktet er egnet som refusjonskoder. Refusjon foreslått fra Hdir er 
sprikende, men flere endringer er blitt gjort og de gjenspeiler nå virkelige kostnader noe bedre. Hdir 
forholder seg i hovedsak til RHFene i disse sakene og de fagmedisinske foreninger er blitt forespurt 
om faglige råd, ei heller benyttet som høringsinstans. Det er også stor bekymring i de andre 
laboratoriemedinske foreningene. En av bekymringene er at ukorrekte takster vil ha uheldig 
vridningseffekt ved at laboratorier velger uhensiktsmessig analyse fordi det betaler seg bedre. NKL er 
fortsatt et hovedtema i Legeforeningens laboratoriemedisinske samarbeidsutvalg (LLS). 
 
Arbeidsgrupper i medisinsk genetikk 
Arbeidsgruppene har i hovedsak hatt sin aktivitet knyttet til de årlige fagmøtene. Det har så vidt 
styret bekjent vært lite aktivitet i arbeidsgruppene utenom fagmøtet. Seks av gruppene skal ha 
workshop på det nasjonale genetikkmøtet. Det blir muligvis opprettet en ny arbeidsgruppe for 
funksjonelle analyser.  
 
Likeverdig tilbud til alle med sjeldne diagnoser fra «Sjeldensentrene». Styret har henvendt seg til 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser fordi vi opplever at noen diagnosegrupper har 
svært gode og omfattende tilbud, mens nye og/eller ultra-sjeldne diagnosegrupper mangler tilbud. 
«Fasemodellen» for innføring av tilbud til nye diagnosegrupper medfører svært lang 
saksbehandlingstid. Videokonferanse med styret og NKSD planlegges høsten 2017. 
 
Utforming av retningslinjer for håndtering av mulige kontroversielle saker i foreningen. Se 
Innkalling til Årsmøte NFMG 2017 sak 12. 
Styret har utarbeidet følgende retningslinjer: 

Ved saker som kan være kontroversielle eller ved dissens i styret kan NFMG-styret sende saken på 

høring til medlemsmassen dersom det vurderes hensiktsmessig. Det gis en kort svarfrist, men 



minimum én uke. Ved svært sprikende/motstridende tilbakemeldinger kan det innkalles til 

ekstraordinær generalforsamling 

 

Intensjonserklæring ihht punkter foreslått av foreningsmedlem, vedtatt på årsmøte 2016 er 

innlemmet i Årsmøteprotokoll 2016. For Punkt 5 se Innkalling til Årsmøte NFMG 2017 sak 13. 

«Resultatet av gentesting i Norge må – innenfor lovens grenser for personvern - være 

kostnadsfritt tilgjengelig for alle som en forutsetning for best mulig kvalitet og effektivitet 

ved både diagnostisk og prediktiv gentesting.» 

Brev til Datatilsynet om konsesjontildeling Norvariom 
- Tilbakemelding fra Råd for legeetikk til Dag Undlien.  
- Tilbakemelding fra Datatilsynet til NFMG og NSHG. 

 
Dagens Medisin: 

 Styret kom med fellesuttalelse i DM 240317 om BRCA2-saken der en spleisevariant vært 
tolket som sykdomsgivende og 21 kvinner blitt operert på grunnlag av gensvaret. 

 Uttalelse fra styreleder i DM 210617 om regjeringens Bioteknologi-evaluering. 
 

NRK 

 Styreleder deltok i debattprogram om regjeringens Bioteknologi-evaluering. 
 
4) Økonomi 
Foreningens økonomi er fortsatt god.  
 
5) Høringsuttalelser 
Vi har levert høringsuttalelser for følgende høringer: 

 Intern høring – Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene 

 Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3  

 Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen. Styret i NFMG meldte inn at det 

støtter forslag om utvidelse av screeningprogrammet, men ikke forslaget om varig lagring.  

 
6) Deltagelse i eksterne møter og utvalg 
 

 Legeforeningens laboratoriemedisinske samarbeidsutvalg (LLS) 
LLS 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: 161216, 020317, 080617, 140917. Møtereferater ligger 
tilgjengelig på følgende nettside: http://legeforeningen.no/Om-
Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-utvalg/Fagpolitiske-utvalg/FaMe/Samarbeidsforum-
for-laboratoriespesialitetene-i-Legeforeningen/ 

 FaMe: Styreleder er gjenvalgt inn som representant i FaMe representerende Valggruppe 5, 

Medisinske Servicefag, og fungerer også som talsperson for LSS i FaMe iLegeforeningens 

Landstyre. (Se vedlegg 1 om Fagmedisinske foreninger i Valggruppe 5) 

Landstyrerepresentanter fra Valggruppe 5  for perioden 2017-2019  
1) Asbjørg Stray-Pedersen (OL, Norsk forening for medisinsk genetikk, OUS )  
2) Siri Tau-Ursin (OL, Norsk anestesiologisk forening, Stavanger Universitetssykehus) 

http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-utvalg/Fagpolitiske-utvalg/FaMe/Samarbeidsforum-for-laboratoriespesialitetene-i-Legeforeningen/
http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-utvalg/Fagpolitiske-utvalg/FaMe/Samarbeidsforum-for-laboratoriespesialitetene-i-Legeforeningen/
http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-utvalg/Fagpolitiske-utvalg/FaMe/Samarbeidsforum-for-laboratoriespesialitetene-i-Legeforeningen/


3) Harald Fagerheim Bugge (LIS, Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær 
avbildning, OUS)  

Vararepresentanter: 
1) Kristian Fosså (OL, Norsk radiologisk forening, OUS) 
2) Kari Kjelstadli (LIS, Norsk forening for klinisk farmakologi) 
3) Ingvild Lobmaier (OL, Den norske patologforening, OUS) 

 Legeforeningens årlige lederseminar for ledere av Legeforeningens foreningsledd. ASP deltok 
18. januar, Kathrine Bjørgo deltok 19. januar. 

 Fagmøte og diskusjon om BRCA-testing og konsekvenser for behandling, Legenes hus, Oslo, 
onsdag 18. april. ASP og Kathrine Bjørgo deltok.  

 Spesialitetsrådets årlige seminar om spesialistutdanningen. Soria Moria, 3.- 4. mai. ASP 
deltok. 

 Legeforeningens Landstyremøte 2017 Ålesund. ASP deltok som FaMe representant, hadde 
innlegg om arbeidet med fagmedisinske akse i Legeforeningen 

 UEMS Board Clinical Genetics, møte i forbindelse med ESHG 2017 i København. ASP innvalgt 
som Board medlem. 

 Arendalsuka 15.aug ASP deltok i debatt om persontilpasset medisin (både i egenskap av 
NFMG leder, og som selvstendig fagperson) 

 Rådslag om endring av den norske definisjonen for sjeldne tilstander, i regi av Hdir, 25.sept. 
Kathrine Bjørgo deltok. 

 UEMS Section of Clinical Genetics møte 5.-6. okt i Lund Sverige, gjelder utarbeidelse av felles 
europeisk eksamen for spesialister i klinisk genetikk, samt re-sertifisering spesialister.  ASP 
skal delta. 

 ASP vært med i Legeforeningens arbeidsgruppe for utvikling av fagmedisinske akse, ASP 
representant for småfagene. Oppnevnt 30.8.2016 av sentralstyret. Hatt følgende møter: 
081117, 221117, 151216,  030117, 250117, 010317, 200317. Arbeidsgruppen la frem rapport 
fra arbeidet (Vedlegg 2) og forslag til Landstyrevedtak om Fuxx. Arbeidsgruppen fikk mandat 
til å fortsette, ASP deltar i arbeidsgruppen frem mot neste Landstyremøte, Nye møter: 
070917, 101017  

 Organisering av fagmedisinsk akse, møte for alle fagmedisinske foreninger, 231116, Radisson 

Oslo Airport. ASP deltok. 

 7.juni 2017 ASP holdt innlegg for fagavdelingen i Legeforeningen om status for medisinsk 
genetikk i Norge  

 ASP spurt om å delta i i Helsedirektoratets forum for læringsmål i spesialistutdanningen. 
Første møte planlagt oktober 2017 

 
7) Priser og stipend 

 Mentorprisen 2016: Mari-Ann Kulseth (OUS) 

 Pris for beste artikkel med LIS som førsteforfatter 2016: Cecilie Heramb (OUS) 

 Pris for beste presentasjon fagmøtet 2016 Siren Berland 

 NFMG reisestipend: ingen søkere 

 ESHG national fellowship 2017: ingen søkere 

 Styret har vedtatt å øke prisen (reisestipend) for beste presentasjon på fagmøtet fra kr 5000 
til kr 10000 fra og med 2017.  

 


