
Referat, MØTE FOR NORSK FORENING FOR MOLEKYLÆRPATOLOGI 
 

Telefon, Onsdag 17. 04. 2018, kl. 12-13 
 
 
Tilstede:   Hege Russnes, Emiel Janssen, Thomas Berg,  

Trude Haga Flatås (fra sak 10/18), Ying Chen. 
(Frafall: Olav K. Vintermyr) 

  Referent: Hege Russnes 
 

 
 

Saksliste 
  
8/18: Status Nettside (se også 15/17 og 2/18).  
Fordele skrivearbeid. Levere tekst: 
Thomas: arbeidsgruppe (ferdig) 
Hege: Bakgrunn/fag 
Emiel: legge ut vedtekter og referater (godkjent versjon). 
 
Alle sende linker til konferanser etc til Emiel.  
Hege : sende link og logo til Cecilie Alfsen 
 
Marie Austdal (SUS) hjelper oss og får tilgang til dropbox.  
 
9/18: Aktivitet i arbeidsgruppen for NGS/sekvensering (se også 3/18) 
 
Ying snakker med Leonardo.  
 
10/18: Takster – hva bør/kan NFMP gjøre? 

 

Norsk laboratoriekodeverk er ikke ferdig for patologi, skal være ferdig i mai?   

 

For ”tradisjonell molpat”: 

Noen takster er borte; for eksempel ekstraksjons kode, flere PCR reaksjoner. 

 

For NGS:  

Patologiavd. kan ikke bruke koder for medisinsk genetikk selv om samme analyse 

utføres! 

 

Ying: Hvordan brukes takstene nå? Nasjonalt. 

Emiel: Sirkulere en liste nasjonalt – få oversikt over hvordan de ulike avd. gjørd. 

Hege: vi har dette startet på OUS. Sender den til alle i styret først og se om den egner 

seg å sirkulere til alle avdelinger. Ca. antall per analyse per år og takst. 

 

Ying: vi må ha dokumentasjon for hvordan vi gjør det i dag – og deretter kan vi lage 

en sak av det! Dagens medisin? Kronikk? 

 

Thomas: NGS: takst for sekvenseringstråd x antall besvarte gener. 

 



Hege: NB: takstene skal reflekter ca. 40% av reel utgift.  

 

Trude: har jobbet siste året med dette (medisinsk biokjemi) 

Hege kontakter Ulla (leder DNP) og informerer; hun sitter i arbeidsgruppen for de nye 

kodene.  

 

11/18: Kvalitetssikringsprogram (se også sak 7/18)  

 

Sende epost til alle medlemmer å høre om hvem som vil være med? Men ha leder på 

plass først! 

 

12/18: Årsmøte, planer 

 

Lokal arrangør: Line Bjørge (Hege kontakter) 

Thomas er program ansvarlig, men bruker hele styret for innspill: Olav er lokal 

representant.  

Invitere Bjørn Tore Gjertsen? En fra Nederlandske molekylær patologi foreningen? 

Genetikk portalen? 

 

Eventuelt/informasjon: 

Hege sirkulerer dokument om Nettverk for persontilpasset medisin (HDir) 

 

Kurs/møter, «videreutdannelse» av patologer (se også sak 5/15) 

Tema på årsmøte?! 

 

 

 

 

 


