
 
REFERAT ÅRSMØTE 2017 

NORSK FORENING FOR MOLEKYLÆRPATOLOGI 
En underforening av Den norske patologforening 

 
 

Tid: 15. november 2017 kl. 13:30-15:00 
Sted: Holmenkollen Park hotell, Oslo 

 
1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes  

 
2/17 Valg av møteleder og referent 

 Hege Russnes velges som møteleder og Thomas Berg er referent 

 Emiel Janssen og Olav Vintermyr er tellekorps. 
 
3/17 Godkjenning av vedtektene til NFMP 

Hege gjennomgikk vedtekter (se vedlegg).  

Vedtak: Årsmøtet godkjenner foreslåtte vedtekter for NFMP. Styret vil forsøke 

å avholde årsmøte innen mars 2018, selv om vi ser det kan bli knapt med tid.  

Foreningen vil fortrinnsvis arrangere årsmøte og faglige møter i forbindelse 

med andre relevante møter, eksempelvis årsmøte patologi, onkologisk forum, 

fagmøte for medisinsk/human genetikk 

 
4/17 Valg av styreleder 
 Hege Russnes velges til styreleder 

 

5/17 Valg av styremedlemmer og varamedlem 

Emiel Janssen, Ying Chen, Thomas Berg og Olav K. Vintermyr velges til 

styremedlemmer. Trude Flatås velges til varamedlem. 

 

6/17 Valg av valgkomite 

 Vedtak: Sonja Steigen, Leonardo Meza-Zapeda og Aida Slewa Johannessen 

 velges til valgkomite. 

 

7/17 Godkjenning av årskontigent 

 Vedtak: årskontigent settes til 400 kr. 

 

8/17 Valg av logo for NFMP 

Forslag til vedtak: logo 1 velges (jmf vedlegg). Emiel finjuster fonter og  

sentrerer helix i hht til innspill.   

 

9/17 Økonomi 

Budsjett for 2018 godkjennes (se vedlegg). 

 

10/17 Orientering om oppstart av arbeidsgrupper 



Hege Russnes orienterer bakgrunn for å opprette arbeidsgrupper. Vi ser for 

oss at gruppene bør ha en fleksibel struktur. Grupper opprettes av leder etter 

innspill fra medlemmer om ønske/behov.  

 

 

Følgende føringer legges: 

Styret definerer mandat  

Man skal tilstrebe medlemmer fra alle fire helseregioner og med 

variert yrkesbakgrunn 

Minst et styremedlem fra NFMP skal være med 

Størrelse på gruppene kan variere 

 

For arbeidsgruppe «Innføring av NGS i molekylær patologi» foreslås følgende 

mandat og arbeidsform:  

Få oversikt over status ved de ulike laboratoriene 

Beskrive muligheter for samhandling, teknologi, valg av tester 

Tolkninger, nasjonal standard/veileder 

Kvalitetssikring  

Protokoller (fra ekstraksjon til tolkning/besvarelse) 

Takster/refusjon 

Diskutere funksjonsfordeling av tester 

Leder: Leonardo Meza-Zapeda (Oslo) 

 

11/17 Orientering om NFMP sin rolle i nasjonale prosesser innen 

persontilpasset medisin 

Hege orienterte om ulike nasjonale prosesser som angår molekylær patologi. I 

Statsbudsjett 2018 foreslås 11 mill til «Nasjonal strategi for persontilpasset 

medisin i helsetjenesten». Opprettelse av nasjonalt nettverk av regionale 

kompetansesentre. H Russnes sitter der for HSØ.  

Det opprettes også en Nasjonal variantdatabase for kimbane og somatiske 

varianter. Hege deltok på. Workshop i begynnelsen av november ang  

Somatiske mutasjoner. Database vil trolig legges hos kreftregisteret?  

 

HDir har anmodet NFMP om å stille med medlem i nasjonal arbeidsgruppe i 

patologi ifm persontilpasset medisin. NFMP stiller med Emiel Janssen.  DNP 

stiller med Hege Russnes.  

 

12/17 Orientering om Genetikkportalen 

Emiel Janssen orienterte. Portalen er etablert av Haukeland. 

https://www.genetikkportalen.no/  I første rekke en portal for medisinsk 

genetiske analyser. Men det er også mulig å registrere molpat analyser. For 

molpat kan det opplyses om indikasjon og krav til materialet 

 

13/17 Eventuelt 

 

Opprettelse av nettside: domenenavnet  NFMP.no er reservert. Dersom noen 

vil være webmaster så gi beskjed til Hege 

Innmelding i forening: Emiel forbereder mail med detaljer for innmelding. 

Sendes potensielle medlemmer og vi håper den distribueres til miljøet.   

Referent Thomas Berg 

https://www.genetikkportalen.no/


 

Budsjettforslag 2018: 

 

Inntekter:  

Overført fra DNP, oppstartsmidler: 28.000 kr 

- Medlemskontigenter (forsiktig estimat): 50 x 400 kr = 20.000 kr 

 

Utgifter: 

- 10.000 til reise v/to styremøter 

- 5.000 til webside/mail 

- Utgifter eksterne foredragsholdere årsmøte 2018: 10.000 kr 

 


