
Referat, MØTE FOR NORSK FORENING FOR MOLEKYLÆRPATOLOGI 
 

Telefon, Onsdag 14. 02. 2018, kl. 13-14 
 
 
Tilstede:   Hege Russnes, Emiel Janssen, Thomas Berg,  

Ying Chen (første 2/3 av møtet) 
Meldt frafall: Olav K. Vintermyr, Trude Haga Flatås 

  Referent: Hege Russnes 
 

 
 

Saksliste 
 

1/18: Status innmeldinger: 
 
Emiel: Inntil nå er det 31 innmeldte (ca. 20 har betalt). Fin fordeling, patologer, 
molekylær biologer, bioingeniører, høyskole og industri.  
  
2/18: Status Nettside (se også 15/17). 
 
Emiel: Rammen ferdig neste uke forhåpentligvis! 
Det er opprettet epost adresse for oss, vi venter til nettsiden er klar. 
 
3/18: Aktivitet i arbeidsgruppen for NGS/sekvensering 
 
Hege resender mandat til styret.  
 
NB: Leonardo har sagt opp stillingen som leder for molekylær patologi, OUS. 
Vi/ham vurderer om det blir ny leder om 3 mnd.  
 
Vi ber ham melde inn rapport om hva som er gjort. Hvem er medlemmene? 
 Hege sender mail og spør Leonardo 
 Emiel og Thomas hører også med ham.  

Se også under eventuelt (9/18). 
 
4/18: Årsmøte 2018; hvor står vi?  
 Hege har vært i kontakt med Moya, vi får samme mulighet i 2018 som vi 

fikk i fjor (i Bergen, November). 
 Helsepersonell koster ca. 3600 kr (for OF).  
 Høre med Moya om vi kan få «reklamere» om møtet. Profilering. Høre 

med Moya om tidspunkter/program. Begynne tidligere.  
 Bruke styremøtene fremover til å planlegge et godt fagmøte!  

 
5/15: Kurs/møter i 2018, link via egen nettside? 

 

 Dette gjør vi når nettsiden er oppe og går.  

 

6/18: Info. Om oppstart av ”molecular tumorboards” ved UNN (Thomas)  



 

 Ønsket mer tverrfaglige diskusjoner etter at men startet med NGS. 

 

  

7/18: Kvalitetssikringsprogram 

 

Bør starte arbeidsgruppe? Formulere mandat til neste møte. Hvem av oss i styre (inkl. 

Trude) kan tenke seg å være med? 

 

Eventuelt. 

8/18: Dropbox, Hege hører med Olav om det er ok? 

Hege må huske å legge inn referater.  

 

9/18: Finansieringskoder, nytt system neste år. Bør vi avtale koder/takster NGS? 

Leonardo har tatt kontakt med Emiel, har skrevet brev til HELFO. Emiel vil legge til 

fra Stavanger. Bergen gjør noe annerledes; nb: de har et mindre panel.  

 

 Vi bør ha felles tilnærming og det hadde vært fint om de fire store sykehusene 

stod bak et brev til HELFO. Emiel sende dette til Tromsø og Bergen. NB, 

noen mindre sykehus er også i gang.  

 

10/18: Rapport på årsmøtet, DNP 8 mars, hva skal vi referere?  

 

Hege og Emiel legger frem, ca. 10 min., de samkjører slides.  

 

 

 

 

 

 

 


