
  

 

 

 

 
Jeg viser til e-post fra Legeforeningen datert 8. oktober 2010 08:38 med emne: 
Kontingentfordelingsmodell - grunnlag for et differensiert grunntilskudd. Nedenstående er resultat 
av vår kartlegging av kostnadsnivået forbundet med kjerneoppgaver og uttalelse med ønske om å få 
bruke midler til fagutvikling som en Norsk portal for genetiske analyser:  
 
1. Faglig møte med NSHG er en kjerneoppgave for foreningen 
Styret i Norsk forening for Medisinsk genetikk mener at det å avholde ett årlig felles møte med 
Norsk Selskap for Human Genetikk er en kjerneoppgave for foreningen. Vi er et lite fagmiljø i Norge 
der under 20 % av fagfolkene er medisinere og resten har annen naturvitenskapelig utdanning på 
høyt faglig nivå (sivilingeniør, andre realister, ofte med doktorgrad). NFMG organiserer for tiden 
kun medisinerne og det er derfor dannet et Norsk Selskap for Human Genetikk (NSHG) der alle 
fagfolkene (medisinere, andre)er invitert til å være medlemmer.  

 
Det er umulig å drive faget medisinsk genetikk uten utstrakt tverrfaglig samarbeid og vi trenger 
derfor minst en møteplass for faglig utveksling og – utdanning av neste generasjon fagfolk. Dette 
har vært mulig å etablere ved at NFMG har tatt den største delen av arrangements-utgiftene til et 
felles faglig, årlig møte med invitasjon av høyt kvalifiserte, til dels internasjonale, kapasiteter som 
foredragsholdere. Alternativ finansiering ville vært at NSHG måtte sponses tungt av farmasøytisk 
industri (som har tunge kommersielle interesser i genteknologisk industri). Dette anser både NSHG 
og NFMG for å være en vesentlig dårligere løsning enn at NFMG i praksis bærer store deler av 
kostnadene ved møtet. Årlig kostnad er ca. NOK 250,000. Denne vil øke dersom revisjonsbyrået for 
NFMG bestemmer at vi må svare moms av beløpet (lite sannsynlig). 
 
2. Utvikling av Norsk portal for medisinsk genetiske analyser er et viktig faglig 
satsningsområde som foreningen bør støtte 
Prosjektet springer ut fra et ønske i vårt og tilgrensende fagmiljøer ønsker en løpende oversikt over 
hvilke laboratorier som kan tilby hvilke genetiske tester nasjonalt. Avdelingen ved Haukeland 
sykehus har stilt seg i front og driver prosjektet som pt har form av en web-basert applikasjon der 
man kan få oversikt over gentester ved norske laboratorier. Administrativt blir dette nå et Helse 
Vest prosjekt, men prosjektet fungerer de facto som et nasjonalt prosjekt med deltakelse fra alle 
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helseregionene. Prosjektet planlegges utvidet utover det å lage rene lister over genetiske 
laboratorieanalyser. Vi kan supplere med opplysninger til Legeforeningen om ønskelig. Styret i 
NFMG støtter utviklingen av dette prosjektet som et viktig fagprosjekt for vårt fag og estimerer at vi 
bør bruke NOK 75,000 per år i støtte til den videre utviklingen.  
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Kartlegging av kostnadsnivået forbundet med kjerneoppgaver , 

Norsk forening for medisinsk genetikk 

Omfang/ antall pr 

år 

Årlig kostnad 

Styremøter:  

Spesifiser utbetaling av møtegodtgjørelse, praksiskompensjon, 

honorar, samt reisekostnader.  

(Ikke møtegodtgjørelse, men reiser for 5 medlemmer evt. opphold 

estimert til NOK 2000*3*5) 

4 30000 

Årsmøter 

(Reise og opphold for 4 styremedlemmer estimert til NOK 

(2000+1000)*4) + utgifter til leie av lokale og bevertning NOK 

5000 

1 17000 

Honorering av leder   

Honorering for sekretæroppgaver/ kasserer mv.   

Regnskapsføring + Revisjon  25000 

Revisjon   

Oppfølging og bistand overfor tillitsvalgte. Herunder valg.   

Oppfølging og bistand overfor enkeltmedlemmer.    

Informasjon til medlemmer, inklusiv nettsider.   10000 

Forhandlingsarbeid:  

Direkte i møte med arbeidsgiver/ arbeidsgiverforening. 

Annet arbeid rettet mot interessegrupper  

  

Forhandlingsarbeid:  

Støtte i fbm enkeltsaker/ medlemmer 

  

*Internasjonal tilknytning og samarbeid  

Spesifiser type kostnader mht medlemskontingent i internasjonal 

organisasjon, møteaktiviteter osv.  

  

Stimulering av forskning (forskn.utvalg, konferanser) 

(Pris til årets beste artikkel for LIS NOK 5000 

Pris for beste abstract til Årsmøte NOK 5000 

Reisestipend til internasjonale kurs NOK 20000) 

 

 30000 


