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Styret i NFMG har diskutert saken og ber om å bli kalt inn til et møte med Legeforeningens 

generalsekretær for å redegjøre for vårt syn. 

 

Styret består av 

Seksjonsoverlege Ketil Heimdal, Oslo Universitetssykehus (leder)  

Overlege Torunn Fiskerstrand, Haukeland universitetssykehus (nestleder)  

Overlege Agnete Jørgensen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø (kasserer) 

Lege i spesialisering Tone Vamre, Oslo Universitetssykehus (sekretær) 

Overlege Asbjørg Stray-Pedersen, Oslo Universitetssykehus  

Overlege Hildegunn Vetti (vara) , Haukeland universitetssykehus  

 

Styret mener seg lovlig valgt av NFMGs årsmøte 2009.  

 

Vi vil først beklage at MM velger å ta opp forholdene på denne måten. Medisinsk genetikk er 

en liten spesialitet der alle kjenner alle og saken burde vært tatt opp med Styret eller leder 

muntlig, per e-post  eller telefonisk. Vi tar også avstand fra brevets polemiske form. 

 

Medisinsk genetikk er en liten spesialitet med små ressurser og Styret har derfor valgt å 

prioritere strengt. Legene er i mindretall i medisinsk genetikk i helsevesenet. Med 

omleggingen av NFMG til FAME var det ikke lenger anledning til å ha ikke-medisinere 

(ingeniører, genetiske veiledere, andre) som assosierte medlemmer. Sammen med ikke-

medisinere dannet derfor sentrale medlemmer av NFMG Norsk Selskap for Human genetikk 

(NSHG) med anledning for medisinere til å være medlemmer. Styret i NFMG ser det som 

svært viktig å beholde et godt samarbeid med fagets øvrige utøvere og valgte å bruke 

foreningens tid, krefter og økonomi på å lage et faglig forum som også kunne fungere som 

møteplass for alle fagfeller. Vi har derfor hatt som hovedsatsning å arrangere et årlig fagmøte 

sammen med NSHG og brukt av foreningens midler til dette. NSHG har ikke egne midler 

utover en beskjeden kontingent. Det hører med i vurderingen at det er meget sterke 

økonomiske interesser særlig i laboratoriegenetikk (farmasøytisk industri eier deler av den 

bioteknologiske industri) og stort trykk fra industrien for å få innpass ved de faglige møtene. 



Ved fornuftig bruk av NFMGs midler som tilskudd til egenbetaling har vi fått til gode faglige 

møter helt fri for slike kommersielle innslag (i motsetning til f. eks Onkologisk forum). Disse 

møtene har fungert faglig berikende, samarbeidsfremmende og konfliktforebyggende i 

fagmiljøet. Styret er stolte av det vi har fått til sammen med NSHG. Bortsett fra 

tilbakemeldinger fra MM har vi utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra fagmiljøet og 

gode evalueringer. Det er ført regnskap (Visma) for møtene. Dette vil bli gjort tilgjengelig for 

de som spør, men hittil har verken MM eller andre medlemmer av foreningen spurt. Det er 

holdt to slike årlige møter. Vi ser at vi til tross for invitasjon av utenlandske foredragsholdere 

i tillegg til egne krefter (tilbudt honorar etter Legeforeningens satser) har greidd å holde 

underskuddet lavt. Vi er i ferd med å planlegge neste års møte (Bergen). Vi må allerede nå 

reservere møtelokaler og ber Legeforeningen snarest gi melding dersom Styret ikke har 

fullmakter til å forplikte foreningen mens denne aktuelle saken med klage fra MM pågår. 

 

Styrets leder var i kontakt med Pål Møller i forbindelse med fastsettelse av tidspunkt for 

fagmøtet i 2010. MM arrangerte obligatorisk kurs i kreftgenetikk (DNLF-kurs) for 

spesialistkandidater i Tromsø tirsdag-onsdag i uken da Onkologisk forum ble arrangert 

torsdag-fredag (styregruppemøter Onkologisk forum onsdag ettermiddag). Styret valgte da å 

legge det genetiske fagmøtet til Tromsø torsdag-fredag nettopp for at våre spesialistkandidater 

skulle få anledning til å delta. Mange var da allerede i Tromsø og kunne kombinere de to uten 

for store økonomiske utlegg. Onkologisk forum er ikke obligatorisk for medisinske 

genetikere. Vårt genetikermøte er både for kreftgenetikere og for andre genetikere. Styret var 

klar over at noen få medlemmer (inkludert MM) kunne få problemer med å delta på alle 

sesjoner på begge møter (man kunne rekke noen foredrag ved å dra til og fra, men ikke alle 

foredrag begge steder). Styret valgte å prioritere. Vi tar avstand fra ordbruken i MMs brev 

som tillegger oss en intensjon om å hindre fagutvikling og legge opp til konflikt. 

 

Ad Styrevalg: 

KH var leder av valgkomiteen i 2007, men ble oppfordret til å stille som lederkandidat. PM 

stilte som motkandidat, men ble ikke valgt. Det har ikke vært vanlig i vår forening å 

offentliggjøre kandidatliste til styrevervene skriftlig før årsmøtet. Styret ble valgt på samme 

måte på årsmøtet i 2009, KH gjenvalgt som leder (ingen av de daværende styremedlemmer 

satt i Valgkomiteen før årsmøtet i 2009). Vi tar selvkritikk på at resultat av valget ikke er 

kommunisert til medlemmene via hjemmesiden. Dette er nå gjort. MM har imidlertid vært 

kjent med valgresultatene kort tid etter årsmøtet både i 2007 og 2009 og vi finner det ikke 

rimelig at de har ventet i flere år med å komme med den formelle kritikken av valget. 

 

Vi er enig med MM i at vi har forbedringspotensiale i forhold til kommunikasjon med 

medlemmene. Det foreligger referater fra alle Styremøter og Årsmøter i foreningen.  Disse 

skulle vært lagt ut på hjemmesidene fortløpende. Referater fra tidligere møter er nå lagt ut og 

referater fra nye Styremøter vil bli lagt ut fortløpende. Referatene har selvfølgelig vært 

tilgjengelig for medlemmene som ber om det, men slik henvendelse er verken kommet fra 

MM eller fra noen andre medlemmer. Referat fra Årsmøtene legges ved denne redegjørelsen 

til Legeforeningen. 

 

Ad økonomi: 

Visma er Foreningens regnskapsfører, Kjelstrup og Viggen (Paul Thomassen) er revisor som 

anbefalt av Legeforeningen. Styret har fulgt alle de pålegg og råd vi har fått fra regnskapsfører 

og revisor fortløpende. Vi mener å ha vist nødvendig aktsomhet og sparsomhet med 

medlemmenes midler. Foreningens regnskap, inkludert regnskap for NFMG og NSHG sitt 

fagmøte i 2010, er åpent for innsyn ved ønske om det fra Legeforeningen eller MM. 



Det medfører ikke riktighet at Styret har overført betydelige beløp til NSHG eller til et IT 

prosjekt ved ett sykehus. Se regnskapet. 

 

MM skriver avslutningsvis at Styret har forsømt sin rolle ved forhandlinger om tariffer i 

medisinsk genetikk og at vi styrer mot nedleggelse av faget uten at det kommer til diskusjon 

blant medlemmene. Vi oppfatter utsagnene som innlegg i en pågående debatt om mål og 

midler for forbedring av faget der Styret er uenig med MM. 

 

På vegne av Styret i NFMG, 

 

Oslo 8/2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketil Heimdal 

Leder 

Norsk forening for medisinsk genetikk 

Seksjon for klinisk genetikk 

Avdeling for medisinsk genetikk 

Oslo Universitetssykehus 

tel 2307 5593 

fax 2307 5590 

mobil 996 22 184 

 

 

Vedlegg: 

Referat fra foreningens årsmøter 2007-2010 

Regnskaper 

 


