
Invitasjon til første årsmøte i  

Norsk forening for molekylærpatologi (NFMP) 

 

Patologifaget er i endring. Moderne teknologi i form av molekylære metoder er på full fart 
inn i diagnostikken. Molekylærpatologi er et fagfelt som er tverrfaglig med patologer, 
molekylærbiologer, ingeniører og bioinformatikere. Det er flere av oss som ser et økende 
behov for samarbeide knyttet til for eksempel felles standarder innenfor kvalitetssikring av 
molekylære metoder, akkreditering, ta i bruk nye molekylære analyser inklusive NGS, 
nasjonale retningslinjer for bruk, rapportering og takster av molekylære funn, samt å ha en 
kanal for en løpende dialog med våre kliniske miljøer og våre regulerende myndigheter. 
Derfor har vi ønsket å danne en formell organisering for miljøene i Norge.  

Fagområdet er tett knyttet til patologi. Norsk Forening for Molekylærpatologi 
(NFMP) er derfor opprettet og tilknyttet Den Norske Patologforening (DNP) etter 
godkjenning fra Den Norske Legeforening (DNLF) og er underlagt DNPs vedtekter, slik 
som Norsk Forening for Klinisk Cytologi (NFKC).   

Formålet til NFMP er å fremme molekylærpatologifagets praktiske og vitenskapelige 
utvikling.  

Vi inviterer nå alle dere som jobber med eller har interesse for molekylærpatologi til vårt 
først årsmøte 15.11.17 i Oslo. Møte blir organisert ved hjelp av Onkologisk forum. 
Påmelding gjøres via https://onkologiskforum.pameldingssystem.no/molekylaer-patologi 

Deltakelse på møtet er gratis! 

Foreløpig program 15.11.2017 

 12:30-13:30  Mingling og stående buffet/fingermat 
 13.30-15:00  Oppstartsmøte for Norsk Forening for Molekylær Patologi (se egen 

agenda)  
 15:00-15:30  Kaffepause  
 15:30-16:00  FOREDRAG: Bruk av next generation sequencing i diagnostikk.  
 16:00-16:45  Status for implementering ved de ulike sykehusene og forslag til 

arbeidsgruppe for NGS.  
 16:45-17:00  Kort pause  
 17:00-18:00  Nye metoder på trappene.  

Vi håper at så mange som mulig vil delta og være med på å forme starten på denne 
foreningen! 

 

Mvh, 

Emilius A.M. Janssen, Hege G. Russnes, Thomas Berg, Olav Vintermyr, Ying Chen, 
Trude Haga Flatås 

https://onkologiskforum.pameldingssystem.no/molekylaer-patologi


Innkalling til første NFMP-årsmøte 13.30-15:00 den 15.11.17 
 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Vedtektene til NFMP 
3. Valg av styreleder 
4. Valg av styremedlemmer og varamedlem 
5. Valg av valgkomite 
6. Godkjenning av årskontingent  
7. Websiden og logo til NFMP 
8. Etablering av arbeidsgrupper 
9. Orienteringssaker: 

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

b. Genetikkportalen informasjon om ny websiden 
10. Evt. 


