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Saksliste og forslag til vedtak: 
 
01/18.     Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.  

 

02/18.    Valg av møteleder og referent 

Forslag til vedtak: Ying Chen er møteleder og Ingrid Lott er referent.  

OK Målfrid og Rolf Bie tellekorps. 

 

03/18.    Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2017 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner referat fra Årsmøtet 2017. 

 

04/18.     Gjennomgang av Årsrapport 2017, Strategiplan DNP og status 
patologiavdelinger i Norge 

Styrets leder vil gjennomgå rapporten. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsrapport 2017. 

   

05/18.    Orienteringssaker 

  Implementering av persontilpasset medisin  

  Status Norsk Forening for Molekylærpatologi   

Status Nasjonal Digital patologi  

Kvalitetsregistre 

Norsk patologikodeverk  

Norsk laboratoriekodeverk og finansiering 
 
Etablere fagutvalg av leger i spesialisering 
 
Oppdatering av Veileder for biopsibesvarelse og obduksjon  
   
Patologidagen  

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar de fremlagte saker til orientering. 

 



06/18. Kvalitetssikring (Mangrud)  

 Forslag til vedtak: Årsmøtet tar den fremlagte planen til orientering. 

 

07/18.    Forskningsutvalget (Wik) 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner den fremlagte planen og oppdatert 
retningslinjer for FOU-fond.  

 

08/18. Spesialistutdanning i tiden fremover og læringsmål  

(Berg/ Stefansson/lobmaier) 

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar den fremlagte planen til orientering. 

 

09/18. Økonomi: Regnskap 2016 og budsjett 2017 (Lobmaier) 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap 2016 og budsjett 
2017. 

 

10/18. Æresmedlem (Bie) 

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til Styrets forslag og utnevner den 
nominerte kandidaten til æresmedlem i DNP ved akklamasjon  

 

11/18. Valg styre v/ valgkomitéen (Akslen) 

  Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til Styrets forslag ved akklamasjon 

 

12/18. Årsmøtet 2019 (Trondheim) 

St. Olav hospital orienterer. 
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Leder, DNP 
 
 
 
 



 
 

Saksvedlegg: 
 
03-04/18 Se eget vedlegg «DNP Årsrapport 2017» 
 
05/18. Orienteringssaker 

  Implementering av persontilpasset medisin (Russnes) 

DNP har vært involvert i flere pågående prosesser innen persontilpasset 
medisin/molekylær patologi initiert av helsedirektoratet (HDir), ingen av disse er 
avsluttet: 
 
Nasjonal faglig nettverksgruppe for patologi: 
Hege G. Russnes (OUS, på vegne av DNP) og Emiel Janssen (SUS, på vegne av NFMP).  
Mandat: Nettverksgruppen skal gi råd til direktoratet i saker og spørsmål der det 
er behov for kunnskapsbaserte, faglige råd og bidrag fra fagmiljøet i patologi. 
Nettverksgruppen skal blant annet bidra til at Helsedirektoratets vurderinger og 
anbefalingene i de nasjonale handlingsprogrammene for kreft er faglig godt 
forankret.  
 
Nasjonal faglig nettverksgruppe for arvelig kreft:  
Olav K. Vintermyr (HUS, på vegne av DNP). 
Mandat: Nettverksgruppen skal gi råd til direktoratet i saker og spørsmål der det 
er behov for kunnskapsbaserte, faglige råd og bidrag fra medisinske genetikere 
med fagekspertise på arvelig kreft. Nettverksgruppen skal bidra til at 
Helsedirektoratets vurderinger og anbefalingene i de nasjonale 
handlingsprogrammene for kreft er faglig godt forankret.  
 
Nasjonalt nettverk av regionale kompetansesentre:  
Hege G. Russnes (OUS, på vegne av HSØ).  
I Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2017 ble de regionale 
helseforetakene (RHFene) bedt om å «etablere et nasjonalt nettverk av regionale 
kompetansesentre for persontilpasset medisin og et nasjonalt anonymt 
frekvensregister for arvelige humane genvarianter, begge under ledelse av Helse 
Sør-Øst RHF og i dialog med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-Helse.» Helse 
Sør-Øst RHF har organisert arbeidet med oppdragene som et prosjekt med 
forankring på tvers av RHFene. Oppdragene ble behandlet som sak i 
interregionalt AD-møte 23. januar 2017 der de fire administrerende direktørene 
for RHFene sluttet seg til forslaget om organisering av prosjekt «Nasjonale 
oppdrag innen persontilpasset medisin.» I brev datert 16. februar 2017 er de 
regionale helseforetakene bedt om å foreslå representanter til arbeidsgrupper for 
prosjektet. Forslagene har forankring i helseforetakenes ledelse. 
Her har ikke DNP egen representant da helseforetakene har oppnevnt 
representanter. Ettersom Hege G. Russnes er leder både av Faggruppe for 
molekylærpatologi og for NFMP har hun involvert medlemmer av begge grupper i 
vurderinger og uttalelser.  

 



Status Norsk Forening for Molekylærpatologi 
(Russnes/Janssen/Chen)  

Faggruppen for molekylær patologi har i 2017 vært sentrale for opprettelse av en 
ny underforening i DNP for molekylær patologi. Patologifaget er i endring og 
moderne teknologi i form av molekylære metoder er på full fart inn i 
diagnostikken. Molekylærpatologi er et fagfelt som er tverrfaglig hvor patologer 
er avhengig av tett samarbeid med molekylærbiologer, ingeniører og 
bioinformatikere. Mange hadde identifisert 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. Dette var grunnlaget for å danne en formell 
organisering for miljøene i Norge.  

Fagområdet er en del av patologifaget. 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.  

Det ble derfor avholdt er første årsmøte 15.11.17 i Oslo. Sted og tidspunkt ble 
valgt i tilknytning til Onkologisk Forum ettersom de tilbød oss gratis lokaler og 
arrangements hjelp. Initiativgruppen bestod av Emiel Janssen, Olav K. Vintermyr, 
Thomas Berg, Ying Chen og Hege G. Russnes. Disse ble valgt som 
styremedlemmer (sistnevnte som styreleder) og Trude Haga Flatås ble valgt som 
vara representant. Vedtektene ble godkjent.  

Foreningen er Brønnøysund registrert og er i gang med rekruttering av 
medlemmer, dette intensiveres når nettside og organisasjonens infrastruktur er 
ferdig (estimert medio mars 2018). Det er allerede en arbeidsgruppe i gang, og 
noen flere planlegges oppstart for i 2018. Det er også en plan for videre 
møtevirksomhet inkl. årsmøte 2018.  

  Status Nasjonal Digital patologi (Sviland) 

Nasjonalt IKT - digital patologi prosjekt startet opp sin konseptfase i februar 
2016 og leverte foranalyse rapporten i mai 2017. Prosjektet startet deretter opp 
en planleggingsfase i august 2017 og prosjektbegrunnelsen har så blitt 
viderutviklet i denne fasen. Sak om overgang til gjennomføringsfase legges frem 
for styremøte i Nasjonalt IKT den 22 mars i år. 

Parallelt med denne prosessen har alle fire helseregionene enten igangsatt eller 
har planlagt regionale prosjekter for innføring av digital patologi. For at de  
regionale prosjektene skal kunne hente ut gevinster knyttet til samhandling på 
tvers av regionene, er det en forutsetning at det foreslåtte nasjonale prosjektet 
blir gjennomført. Alternativet er at helseregionene digitaliserer hver for seg og 
kan ende opp med løsninger som ikke er tilrettelagt for nasjonal samhandling. De 



nasjonale og regionale prosjektene må sees i sammenheng og er gjensidig 
avhengige. 

Innføring av digital patologi vil bli et paradigmeskifte innenfor patologi. Antall 
prøver og arbeidsmengden per prøve øker for hvert år. Det betyr at belastningen 
på patologimiljøet vil øke dersom ikke tiltak iverksettes. Generasjonsskiftet, som 
innebærer at mange høyproduktive patologer pensjoneres de nærmeste årene, 
kommer parallelt med det økte prøveomfanget.  

Digital patologi vil kunne bidra til å løse mange av fremtidens utfordringer 
relatert til økende prøveomfang, kvalitetskrav og bemanning. 

Gjennom prosjektets arbeid i konseptfasen og planleggingsfasen, er det beskrevet 
et fremtidsbilde og en rekke tiltak som vil være grunnlag for å løse disse 
utfordringene. De planlagte tiltak er sammenfattet i 7 delprosjekt og prosjektets 
hovedmål er å gjennomføre delprosjektene. Delprosjektene skal legge til rette for 
nasjonal samhandling mellom landets patologiavdelinger, standardisere 
prosesser, rapporter og arbeidsoppgaver, etablere løsninger for  overføring av 
informasjon til registre og utvikle prosesser for å avgi relevant informasjon til 
undervisning og forskning. 

Alle innbyggere i Norge har en lovfestet rett til lik tilgang til tjenester av god 
kvalitet (Pasientrettighetsloven, 1999). Prosjektet Digital patologi med visjonen 
«Lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger» vil være et viktig 
bidrag til å oppfylle disse målene. Felles nasjonale løsninger innen teknologi, 
dokumentasjon og arbeidsprosesser vil sikre samhandling ikke bare internt, men 
også mellom laboratorier og helseregioner.  

Lisbet Sviland 
Prosjektstyreleder 
NIKT Digital patologi 
 
Kvalitetsregistre (Ursin)  

Kreftregisteret er først og fremst basert på resultater fra patologiundersøkelser. I 
dag sendes en kopi av patologirapporter som omhandler forstadier av kreft eller 
kreft til Kreftregisteret. Medisinske kodere lese besvarelsene og koder kreften i 
henhold til nasjonale og internasjonale koderegler. Alt Kreftregisteret 
rapporterer statistikk på er basert på denne registreringen. 

For kvalitetsregistrene på kreftområdet kodes det en rekke variabler som er av 
avgjørende betydning for hvilken behandling pasienten skal få. Resultatene 
rapporteres i kvalitetsregistrenes årsrapporter.  Forskjeller mellom sykehus blir 
diskutert i referansegruppene for kvalitetsregistrene, og med 
patologirepresentantene. Eksempler på slike ulikheter vil bli vist. I blant kan det 
være vanskelig å vurdere om det er patologiundersøkelsene eller 
pasientgrunnlaget som ligger bak forskjeller mellom sykehusene.  Men noen 
ganger tyder resultatene på at forskjellen ligger mellom laboratoriene.  
Forhåpentligvis vil synliggjøring av forskjeller stimulere til flere 
kvalitetssikringsstudier. 



Resultatene som vil bli presentert er basert på 2016 data. Når innrapportering 
blir elektronisk fra laboratoriene, eller via digital patologi, vil resultatene kunne 
være mer tidsaktuelle. Håpet er at dette vil bidra i den rutinemessige 
kvalitetssikringen, ved at man kontinuerlig kan sammenligne egne resultater med 
nasjonale. Dette kan muligens bidra til å lette sikker innføring av nye tester i 
laboratoriene. 

Kreftregisteret tar gjerne i mot forslag til statistikk vi kan produsere for å bidra til 
at  patologiavdelinger kan kvalitetssikre egne resultater. Vi er alle opptatt av at 
pasientbehandlingen skal bli best mulig. 

 

Norsk patologikodeverk (Mangrud) 

NORPAT ble publisert 15.10.17 på www.ehelse.no. Det er lagt ut både en fil med 
koder, en fil med mappingforslag og spesifikasjoner og spesifikasjon for 
innrapportering til Kreftregisteret. 

Så langt har kun to patologiavdelinger tatt i bruk NORPAT. Flere avdelinger har 
planer om at NORPAT skal innføres, mens bl.a. brukere av Doculive ikke kommer 
til å ta i bruk NORPAT. 

Oppdatering av kodeverket er planlagt årlig, og det bes om at avdelingene gir 
innspill til Direktoratet for ehelse. Det er planlagt en forvaltningsmodell med 
medvirkning fra brukerne av NORPAT, men planen er fortsatt under utarbeidelse. 

Det planlegges innføring av et prosedyrekodeverk for patologi. Forholdet mellom 
dette og NORPAT er foreløpig ikke klarlagt. 

 

Norsk laboratoriekodeverk og finansiering (Randen)  

Prosedyrekodeverk for patologi 
 
I fjor var det mye aktivitet rundt ny finansieringsordning for polikliniske 
laboratorieanalyser basert på NLK, der Helsedirektoratet på grunnlag av 
tilbakemeldinger fra patologimiljøet konkluderte med at NLK ikke egner seg som 
grunnlag for finansiering for patologi da det kun var noen få koder for 
rekvisisjon.  
 
Direktoratet for e-helse fikk deretter i oppdrag å utvikle prosedyrekodeverk for 
patologi i samarbeid med Helsedirektoratet. Kodeverket skal klassifisere 
arbeidsprosessene klinisk og danne grunnlag for dokumentasjon av utført 
patologisk aktivitet. I tillegg til kliniske behov skal kodeverket også kunne 
benyttes som grunnlag til aktivitetsbasert finansiering.   
 
Det finnes i dag ingen oversikt over patologiaktivitet utover det avdelingene selv 
på frivillig basis rapporterer til Den norske patologforening, og en standardisert 
og systematisert felles registrering av aktiviteter kan danne grunnlag for 
samhandling og sammenlikning mellom laboratoriene, samt styring. Det er også 

http://www.ehelse.no/


behov for rapportering på flere aktiviteter enn det som i dag samles inn av DNP. 
Bruk av et standardisert kodeverk anses dessuten å være en viktig forutsetning 
for digitaliseringen av patologivirksomheten i Norge.  
 
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med fagressurser fra fagmiljøene 
(Friedemann Leh (Helse Bergen HF), Gunnar Kopstad (St. Olavs hospital), Hilde 
Bjørnestøl Hansen (SSHF) og Ulla Randen (AHUS) og patolog Alice Lund, 
fagansvarlig i Direktoratet for e-Helse deltar i prosjektet. Det har underveis vært 
dialog med Prosjekt Digital patologi (Nasjonal IKT). 
 
Gruppen har siden januar jobbet med en konseptutredning, bl.a med vurdering av 
hvor dette kodeverket skal plasseres (i NORPAT?) og vurdering av om vi skulle 
bruke et eksisterende kodeverk (SNOMED CT) eller utvikle et nytt. Det som har 
vært viktig for gruppen er at dokumentasjonen av faglig aktivitet i løpet av 
patologiprosessen gir et reelt bilde av aktivitetene som gjennomføres og 
aktivitetsnivå, og at tiden brukt til registrering ikke øker. Vi har diskutert 
innføring av prøvetyper (f.eks. colonresektat med tanke på utredning av 
inflammasjon) og aktivitetskoder. Konseptet skal være avklart innen 1. april 
2018, men selve kodene vil ikke være definerte til da.  
 
Utsagnet fra HOD om at de ønsker å få til en reell 40% finansiering av polikliniske 
prøver har vært et viktig poeng, og noe gruppen har diskutert i møter med 
Helsedirektoratet.  
 

 
Etablere fagutvalg av leger i spesialisering (Wik) 
 
Fagutvalg for leger i spesialisering i patologi (FUP)  

 
Legeforeningen (DNLF) har i Landsstyret 2017 fattet vedtak om etablering av 
Fagutvalg for leger i spesialisering (FUxx) i alle fagmedisinske foreninger. 
Sentralstyret i DNLF har anmodet om at form og organisering av FUxx tilpasses 
den enkelte forening. Kostnadene (antatt begrensede) ved ordningen skal dekkes 
fra Den norske patologforening. DNP og FUP skal selv utarbeide mandat for 
utvalget, og definere utvalgets oppgaver. Det er også opp til DNP å bestemme 
hvor mange som skal sitte i FUP. Det er valgfritt om leder av FUP skal sitte i styret 
i DNP. DNP foreslår representanter fra hvert regionale helseforetak i FUP, der en 
også tar hensyn representasjon fra universitetssykehus og lokale sykehus.   
 
DNLF har foreslått at myndighet til å foreslå LIS-representanter til 
spesialitetskomiteene, som i dag er tillagt Yngre legers forening, overføres til LIS-
gruppen i de fagmedisinske foreninger. Det eneste kravet fra DNLF er at 
mandatet og oppgavene ikke kommer i konflikt med Legeforeningens lover og 
politikk.  
 
Det anbefales at det nye styret i DNP (2018-2020) organiserer det første FUP 
snarlige etter konstituering. 

 
EW 13.02.18 



Oppdatering av Veileder for biopsibesvarelse og obduksjon 
(Lott/Alfsen) 
 

Faggruppenes oppdatering av Veileder for biopsibesvarelse av maligne svulster, se 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Veiledere-
og-kvalitetssikring-/Veileder-i-biopsibesvarelser-2utgave/ 

Obduksjonsgruppen har justert veileder i obduksjon, i henhold til ny lov. 

Vedlagt ny versjon, som skal erstatte nåværende del 5, se 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/obduksjon/Faglige-nyheter/Veileder-i-obduksjon-
voksne/ 

 
 

Patologidagen (Alfsen) 
 
Internasjonal patologidag 2017 
 

Aktiviteter overfor publikum 2017: 
Patologenes rolle i diagnostikk og behandling blir stadig mer sentral. Å informere 
publikum om at vi bidrar med annet enn bare obduksjoner, er viktig, ikke minst 
av hensyn til ressurs-situasjonen. De færreste vet at de fleste voksne norske 
innbyggere alt har fått sine prøver gransket av patolog gjennom ulike screening-
prøver eller andre typer biopsier. Erfaringene fra årets publikumsrettede 
aksjoner vitnet også om at møtet med publikum var verdifullt for patologene selv. 

 
* Forskningstorget, Universitetet i Oslo. 
(http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/stor-stas-
med-forskningstorget.html)  
 
OUS og Ahus arrangerte i felleskap en utstilling over to dager for publikum på 
universitetsplassen 22. og 23.september. Utstillingen ble støttet av DNP, som 
bidro med brosjyrer, bærenett og T-skjorter, og Olympus, som bidro med 
mikroskop og teknisk løsning for overføring til skjerm.  
 
* Den internasjonale patologidagen. 
(https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/Nyheter/Patologi-for-publikum/)  
 
Norske patologer deltok i 2017 for første gang i markeringen av "International 
Pathology Day" som i år fant sted onsdag 15. november. Det er gitt tilbakemelding 
om arrangementer ved sykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og 
Lillehammer. Flere steder ble det også produsert eget materiale, som 
informasjonsvideoer, postere mm. 
 
Informasjonsmateriell utarbeidet av DNP i anledning ovennevnte arrangement: 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Veiledere-og-kvalitetssikring-/Veileder-i-biopsibesvarelser-2utgave/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Veiledere-og-kvalitetssikring-/Veileder-i-biopsibesvarelser-2utgave/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/obduksjon/Faglige-nyheter/Veileder-i-obduksjon-voksne/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/obduksjon/Faglige-nyheter/Veileder-i-obduksjon-voksne/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/obduksjon/Faglige-nyheter/Veileder-i-obduksjon-voksne/
http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/stor-stas-med-forskningstorget.html
http://www.med.uio.no/klinmed/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/stor-stas-med-forskningstorget.html
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Nyheter/Patologi-for-publikum/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Nyheter/Patologi-for-publikum/


Informasjonsbrosjyre om patologifaget  
T-skjorter med logo og påtrykk: Patolog, ekspert på diagnoser 
Pussekluter med logo, mikrobilde og påtrykk: Eksakt diagnose for 
målrettet forskning og Eksakt diagnose for målrettet behandling  
Handlenett med logo og mikrobilde 
 

Konklusjon: 
Utadrettet virksomhet bør være i fokus.  Styret bør fortsatt bidra aktivt med 
støtte i form av informasjonsmateriell til avdelinger eller enkeltpersoner som 
trenger dette. Den internasjonale patologidagen 2018 er 14.november. 

 
 
06/18. Kvalitetssikring (Mangrud)  

 Kvalitetssikring 

Kvalitetssikringsarbeid er en kontinuerlig prosess, og det er betydelig 
kvalitetssikringsarbeid som skjer ved landets patologiavdelinger. Det stilles 
økende krav til systematisk og standardisert arbeid og dokumentasjon innenfor 
en rekke medisinske fag, bl.a. for å sikre arbeidsmetoder, informasjonsflyt og 
gode pasientforløp. 

I 2018 planlegger KU en spørreundersøkelse blant landets patologiavdelinger 
vedr. bruk av standardiserte diagnoseformuleringer og eventuelt behov og 
ønsker for nasjonale retningslinjer. Dette er gjennomført tidligere, men KU 
ønsker en kartlegging av dagens situasjon og muligheter. 

Ut fra dette planlegges videre arbeid med standardiserte diagnoseformuleringer.  

   

07/18. Forskningsutvalget (Wik) 

Forskningsutvalget i DNP (DNP-FU) har i 2017 bestått av Sonja Steigen 

(Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT), Sverre H. Torp (NTNU og St Olavs 

Hospital), Hege Russnes (Oslo Universitetssykehus og UiO) og leder Elisabeth 

Wik (Haukeland Universitetssykehus og UiB). Utvalget har hatt to møter i 2017. 

For møtereferater, se link: 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-

patologforening/Forskning/Forskningsgruppemoter-referat/ 

DNP-FU hadde ansvar for sesjonen «Forskning i patologi» under DNP Årsmøtet 

2017, med presentasjon av prosjekter fra ulike deler av landet, til inspirasjon og 

stimulering for kollegaer. Videre har DNP-FU fortsatt intervjuserien «Forskere i 

patologi» og en har også igangsatt arbeid med å oppdatere «Prisliste for 

forskningstjenester» samt å utforme et notat om kreditering av patologarbeid i 

andres forskningsprosjekter. Dette arbeidet sluttføres i 2018. DNP-FU arbeider 

også med informasjon om pågående forskningsprosjekter, og initierer våren 

2018 en start på presentasjon av landets forskergrupper/forskere i patologi på 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Forskning/Forskningsgruppemoter-referat/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Forskning/Forskningsgruppemoter-referat/


DNP nettsidene, der landets forskere/forskergrupper i patologi inviteres til å 

legge ute notat om sine prosjekter.    

Sammen med Lars A. Akslen er DNP-FU ansvarlig for årsmøtekurset i Bergen i 

2018; «Forskning i patologi», og bidrar der med kurspresentasjoner. 

Regionale forskjeller vedrørende mulighet for deltagelse i kliniske studier 

medfører i praksis ulikt tilbud når det kommer til diagnose og behandling for 

pasientene. DNP‐FU ønsker i samarbeid med fagmiljøet å arbeide for å i økende 

grad involvere patologer i kliniske studier. Dette diskuteres på Årsmøtet, og DNP-

FU oppfordrer med det avdelingene til å arbeide for økende deltagelse i kliniske 

studier, og definere slikt arbeid som en naturlig del av arbeidet avdelingene 

utfører, herunder å bl.a. allokere ressurser til slikt arbeid. DNP-FU arbeider i 

samarbeid med avdelingsledere, forskningsmiljøene og fagmiljøet for øvrig 

videre med denne saken i 2018, og vil bl.a. definere utfordringer og mulige tiltak. 

  

Sonja Steigen og Sverre H. Torp avslutter sitt engasjement i DNP-FU. DNP takker 

for verdifull innsats i utvalget gjennom åtte år. Samer Al-Saad fra UNN er ny 

representant fra Helse Nord. Ny representant fra Midt-Norge utnevnes. 

 

 

08/18.            Spesialistutdanning i tiden fremover og læringsmål (Berg) 

Ny spesialistutdanningen og spesialiststruktur er rettet inn mot å imøtegå 
fremtidens helseutfordringer og endringer i pasient- og legerollen. Den nye 
ordningen skal bidra til; tilstrekkelig tilgang på legespesialister, tydeligere ansvar 
og myndighetsforhold, helhetlige utdanningsløp og faglig harmonisering 
nasjonalt og internasjonalt. Kvaliteten i spesialistutdanningen har betydning for 
behandlingskvaliteten og pasientsikkerheten. Oppnådde læringsmål skal være 
grunnlaget for spesialistgodkjenningen i den nye ordningen og forutsetter blant 
annet tilstrekkelig veiledning og supervisjon. Det er lagt større vekt på etikk, 
kommunikasjon, brukermedvirkning, helsesystemkunnskap og legerollen. Det 
legges vekt på nye pedagogiske læringsformer (f.eks. e-læring og simulering). 
Klinisk forskning skal inngå i utdanningsløpene. Det skal utarbeides strukturerte 
utdanningsløp som skal fremgå av individuell plan for den enkelte lege i 
spesialisering. Læringsmålene kan oppnås i godkjente utdanningsvirksomheter, 
som oftest helseforetak og større private utdanningsvirksomheter, men andre 
virksomheter kan også benyttes (avtalespesialister). Utdanningen deles inn i 2 
eller 3 deler i ny modell, der del 1 har store likhetstrekk med dagens 
turnustjeneste. For grupper av beslektede spesialiteter (for eksempel innen 
kirurgiske og medisinske fag) skal det være en del 2 med felles ferdighet- og 
kunnskapsmål. For mange spesialiteter er det direkte overgang til del 3, som i 
faget patologi. Det vil være kompetansemål i fag som er nødvendige for den 
moderne legerollen i hele utdanningen.  
Spesialistutdanningen av leger er i stor grad en praktisk utdanning med daglig 
arbeid i helse- og omsorgssektoren. Derfor er mye ansvar lagt til Helseforetakene 
i den nye modellen. Mange aktører har viktige roller å fylle for å ivareta og utvikle 
spesialistutdanningen. Fordeling av ansvar og oppgaver er lagt i tråd med 



ordinær oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten. Helse- og 
omsorgsdepartementet ivaretar det overordnede myndighetsansvaret knyttet til 
lover og forskrifter. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret på det faglige 
området. Blant annet ved å fastsette læringsmål, godkjenning av 
utdanningsvirksomheter og godkjenne spesialister. Helsedirektoratet skal be 
legeforeningens spesialitetskomiteer, som er forankret i fagmiljøene, om faglige 
råd. Ansvaret for gjennomføringen av utdanningen ligger i helse- og 
omsorgssektoren. De regionale helseforetakene har ansvar for at regionens 
behov for utdanning av spesialister blir dekket, og for å legge til rette for 
helhetlige utdanningsløp. De har også ansvar for å opprette regionale 
utdanningssenter ved regionsykehusene. Disse skal ivareta 
utdanningsaktiviteter, og de har ansvar for å bidra til en nasjonalt samordnet og 
harmonisert utdanning. Utdanningsvirksomhetene vil ha ansvar for å legge 
tilredte for at legen i spesialister kan oppnå læringsmålene. Spesialistforskriften 
gir detaljerte bestemmer er om aktørenes roller. I tillegg vil andre ordninger og 
styringsformer, forankret i andre lover og forskrifter, ha betydning for 
spesialistutdanningen. Den nye ordningen legger til rette for sterkere 
oppfølgning i styringslinjen for spesialist helstjenensten og vil gi krav i 
oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. 

 

09/18. Økonomi: Regnskap 2017 og budsjett 2018 (Lobmaier) 

Regnskap, se eget vedlegg «DNP Årsrapport 2017» 

 
 
 

Budsjett 2018 

 
Driftsinntekter 

Medlemskontingenter (ass. medlemmer)        500 

Kontingenter (tilskudd fra legeforeningen)            290 000 

Kursinntekter (Årsmøte og tilhørende kurs)              50 000  

Kursinntekter (andre kurs)               150 000 

Driftsinntekter               490 500 

Finansinntekter (renter)                10 000 

Total:                          500 500 

 

Driftskostnader 

Honorarer til regnskapsfirma + revisor              50 000 

 

Kontingenter, internasjonale                         30 000 

Nasjonalt og Internasjonalt arbeid               70 000 



 

Styremøter                         70 000 

Reiseutgifter (inkl. utvalgsreiser, faggrupper, årsmøte)                                  150 000 

Reiseutgifter for FU av leger i spesialisering                               25 000 

Reise UEMS + ESP                        15 000 

 

Forskningsstipend                      150 000 

Beste forsknings-, poster- og kasuspris                     16 000 

Gaver                          20 000 

 

Informasjonsavtale, nettside                        6 000  

Kontorrekvisita                         2 500 

Porto og trykksaker                         2 000 

Transaksjonskostnader             1 500 

Driftskostnader                     553 000 

 

Driftsresultat                      - 82 000 

 

 

 

 


