
REFERAT, MØTE FOR NORSK FORENING FOR MOLEKYLÆRPATOLOGI 
 

Skype, Tirsdag 07. 10. 2017, kl. 12-13:30 
 
 
Innkalt:   Hege Russnes, Emiel Janssen (første halvdel), 

Thomas Berg, Olav K. Vintermyr (siste halvdel), Ying 
Chen (første halvdel). 

  Referent: Hege Russnes 
 

 
 

Saksliste 
 

8/17: Årsmøte neste uke:  
Vi må sende sakspapirer snarest! Hege skriver et forslags som sirkuleres i dag.  
Slik ser planen ut: 
Innkalling til første NFMP-årsmøte 13.30-15:00 den 15.11.17 Med 
kommentarer fra dagens skype-møte i rødt: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Vedtektene til NFMP (må sendes) 
3. Valg av styreleder 
4. Valg av styremedlemmer og varamedlem 
5. Valg av valgkomite (forslag: Trondhjem: Tore Skaldebø, patolog fra 

Tromsø, HSØ/OUS: biolog? Navn foreslåes internt i styret i forkant av 
den 15.) 

6. Godkjenning av årskontingent (må sendes) 
7. Websiden og logo til NFMP (webside ikke klar før etter møtet. Logo må 

sendes) 
8. Etablering av arbeidsgrupper (gjennomgang av mål og forslag til 

organisering) 
9. Orienteringssaker: 

a. Informasjon fra rådgivende grupper ift Nasjonal strategi for 
persontilpasset medisin i Norge (Hege) 

b. Genetikkportalen informasjon om ny websiden (Emiel) 
10. Evt. 

Resten av møtet: 
 

12:30-13:30  Mingling og stående buffet/fingermat (Emil/Moya bestiller) 
-15:00  Oppstartsmøte for Norsk Forening for Molekylær Patologi (egen 

agenda) (se over) 
-15:30  Kaffepause 
-16:00  FOREDRAG: Bruk av next generation sequencing i diagnostikk. 

(Leonardo? Hege må få det bekreftet) 
-16:45  Status for implementering ved de ulike sykehusene og forslag til 

arbeidsgruppe for NGS. (Muntlig – representanter fra de ulike laboratoriene i 
salen sier noe om status (mikrofon) det kommer informasjon om dette i 
sakspapirer. 



-17:00  Kort pause 
0-18:00  Nye metoder på trappene. (Hege: gir eksempel på 

metodevurdering og mini-metodevurdering HDir. Debatt om “hvordan 
implementere nye metoder”. 
 
9/17: Drift av foreningen – innmeldinger etc. 

Emiel ser på dette, kommer med forslag til innmeldingsskjema. 

Styremøter: fast møte hver 6 uke, skype, møte tidspunktforslag: 

Følgende onsdager kl. 12:  

13 desember 

31 januar 

7 mars 

18 april 

30 mai 

 

Styremedlemmer innkalles, vara skal ha alle papirer og vara stiller dersom en melder 

forfall. Dersom det er datoer som er vanskelige for mange bør den skyves litt på. 

Hege innkaller, sjekker ut skype buisness systemet.  

 
10/17: Aktivitet i arbeidsgruppen for NGS/sekvensering 
Hege tar kontakt med Leonardo. 
 
11/17: Økonomi, bankforbindelse, budsjett 
Ying – har bedt om at tilskuddet fra DNP til oppstart på ca. 28.000 overføres vår 
konto. 
 
Forslag til budsjettering:  
Inntekter:  

- Medlemskontigenter: forsiktig estimat 50 x 400 = 20.000 
- Kurs, men kanskje for krevende å gjøre i 2018? Egne for 

biologer/ingeniører? Egne for leger (klinisk molekylærpatologi). NB: hva 
med DNP sitt molpat kurs? Bidra der? 

- Utstillere (NB: bare 1 møte per år tillates fra legeforeningen) 
Utgifter: 

- Styremøter (reise) 
- Årsmøte (få det gratis neste år også?) 

Forslag til budsjett: 
- 10.000 til reise/styremøter 
- 5.000 til webside/mail 
- Invitere foredragsholder(e): 10.000? 

 
12/17: Ikke diskutert. 

Kontakt/affiliering til andre foreninger: se også sak 8/17: Andre foreninger vi bør ha 

kontakt med: Genetikkportalen, Norsk forening for medisinsk genetikk, Norsk 

forening for human genetikk, Norsk onkologisk forening, andre 

nordiske/europeiske/amerikanske foreninger for molekylær patologi (Thomas, Emiel, 

alle). 

Må diskuteres videre. 

 
 



 

 

 


