
 
 

 

Møtereferat fra Faggruppeseminar 2014 
Tid: Onsdag 19 nov.2013, kl. 10:00-15:30. 

Sted: Holmenkollen park hotel, Oslo. 
 

 
Tilstede:  
Solveig Norheim Andersen,  Harald Aarset, Cecilie Alfsen, Hans Kristian Haugland, Ben Davidson, Bodil Bjerkehagen, Lars Akslen, Hege 
Russnes, GittaTurowski, Elin, Rune Lilleng, Lars Helgeland, Ingvild Lobmaier, Sverre Andreas Dahl og Ying Chen 
 
Ikke tilstede: Bernard Majak og Tor-Arne Hansen 

  
 

 
1. Innledning v/ styreleder Ying Chen 

 
o Ying ønsket velkommen. Styret er glad for at nesten alle faggruppene er representert. 
o Kort innlegg om DNPs strategiplan for perioden 2014-2016. Her vektlegges synliggjøring av patologifagets 

sentrale og nødvendige rolle i diagnostikk og forskning, fokus på tett samarbeid med klinikere, og særlig 
onkologer, og samt styrets fokus på LIS-utdanning og fagutvikling i patologifaget. 

o Videre satsning på kvalitetssikring og tettere samarbeid med andre institusjoner, bl.a. Kreftregisteret, samt 
arbeid med utbedring av takstordning og oppdatering av kodeverk (SNOMED), løftes frem. 

o Pakkeforløpene for kreftdiagnostikk også ligger helt sentralt blant DNPs satsningsområder. 
o Styret skal også jobbe med å få til takstendring for patologi. 
 

 
2. Molekylær patologi v/ Lars Helgeland 

 
o Status presens i molekylærpatologi presenteres med fokus også på fremtidige satsningsområder, med bl.a. 

persontilpasset behandling. Videre vektlegges også viktigheten med implementering av biomarkører i 
patologifaget som et diagnostisk verktøy og et supplement i en helhetlig diagnostisk vurdering på lik linje 
med andre tilleggsundersøkelser som histologisk spesialfarging og immunhistokjemiske undersøkelser 

o Det drøftes svakhetene ved molekylære analyser som diagnostisk redskap alene, uten patologikunnskap. 
Erfaring har vist at det ofte er en vesentlig diskrepans i medisineres og ikke-medisineres oppfatning av den 
kliniske betydningen av informasjonen fra molekylære analyser. Helhetlig vurdering er viktig og det 
medfører store konsekvenser for pasienten. 

. 
o DNP må aktivt påta seg det faglige ansvaret rundt bruk molekylære analyser i medisinsk diagnostikk og 

jobbe videre mot forankring av dette i patologifaget. 
 

 
3. Veilederen i besvarelse av maligne svulster v/ Sverre Dahl 

 
-Styret fremmer forslag om en årlig nettbasert oppdatering av veilederen, med frist 31. Januar hvert år, når dette 
er rimelig tid etter det årlige faggruppeseminaret og onkologisk forum.  
Faggruppeledere er enig i styrets forslagene. Årlig kontroll av veilederen er en kvalitetssikring, og vil bidra til å 
legge videre grunnlag for en sentral rolle i kreftdiagnostikken patologifaget bør ha. Det vil også tilrettelegge for 
standardisering nasjonalt 
 
Det ble også fremmet forslag om innføring av en veileder i besvarelse av ikke-neoplastisk patologi, med samme 
hensikt som veilederen for besvarelse av maligne svulster. Det kan være hensiktsmessig ved noen utvalgte 
diagnoser i første omgang og faggrupper kan legge ut disse på DNPs nettside.  

 
4. Kurs & Utdanning (KUU)  v/ Ingvild Lobmaier & Rune Lilleng 

 
o Mandat og retningslinjer ble lagt frem og gjennomgått. Man vil fokusere på å bedre basisutdanning for LIS 

og utarbeider en langsiktig rotasjonsplan. Oppdatert kursplan skal være tilgjengelig på DNPs nettsider. 
DNPs faggrupper har ansvar for kurs innen sine tema. KUU sørger for at dette følges opp. 

o KUU må med jevne mellomrom evaluere kursplan og modell for kursavvikling, dette inkluderer å utrede om 
det vil være hensiktsmessig (økonomisk og administrativt) for DNP å være kursarrangør. 
 



o Planer for fremtidige kurs: 
 Ønskelig med 2-3 kurs i tillegg til de obligatoriske hvert år 
 Planer om å lage en fast 5-årig kursrotasjon  

 alle viktige organområder 
 fortrinnsvis LIS nivå 
 løpet av 5 år har man dekket de viktigste områdene i faget 
 planlagt oppstart av kursplan 2017 

 
o Samarbeid i Skandinavia: 

 Forslag om å samarbeide i Skandinavia om kurs både i og utenfor rotasjonen – spesielle fagfelt? 
 

o Økonomi: Det er en del utfordringer rundt dette. DNP har en egen kurskonto Det blir mye jobb for kasserer 
i DNP og man ønsker ikke påta seg jobben med fakturering og purring. VISMA kan hjelpe oss med dette eller 
man kan bruke eksterne arrangører (det koster). 
Ved risiko for underskudd kan man søke Fond I (Legeforeningen) 
Overskudd går til DNP dersom man ikke søker Fond I 

 

5. Standardisert diagnostisk mal og koding v/ Ying Chen  
 

o Standardisert diagnostisk mal: 
 Kvalitetsutvalget har sendt ut e-post til faggruppeledere datert 28.okt.2013, 
 Utforme en felles strukturert diagnostisk oppsett for besvarelse av maligne svulster, som bygger på 

«Veileder i biopsibesvarelser av maligne svulster»  
 Skal være en systematisk minimumsliste over parametere som skal besvares. 

o Målsetningen: sikre mest mulig komplette besvarelse og bygge opp kvalitet og informasjonsflyt til klinikere. 
Kvalitetsutvalget har valgt å legge til grunn 2 store arbeider som har vært gjort på dette området i Norge: 
samlede diagnostiske maler fra Stavanger Universitetssykehus (SUS) og Universitetssykehuset Nord 
Norge(UNN).  
Det kvalitetsutvalget ønsker tilbakemelding på er en konkret vurdering av rapporteringsparametere på de 
maler som ligger til faggruppens område. 
 
KU ønsker at faggruppene å oppdatere malene innen sitt fagområde årlig og ha en felles nasjonal 
kreftmaler. Tilbakemelding fra seminaret at viktigheten av å ha patologiremisse i fritekst i diagnosefelteltet 
med systematisk oppbygning. 
 
Det utarbeides en ”Patologirapport” fra Kreftregisteret i samarbeid med DNP og de nasjonale 
kvalitetsregistrene. I først omgang med data fra brystkreft, tykk- og endetarmskreft, prostatakreft og 
føflekkreft 

 
o Koding: 

 Kvalitetsutvalget i DNP har vært involvert i prosess med nytt kodeverk i laboratoriemedisin i Norge 
 Det er laget rekvireringskoder som dekker mulige bestillinger, men som ikke er detaljert ned til 

enkeltundersøkelser.   
 Nå ønsker Hdir overta eieransvar for et oppdatert kodeverk og DNP har faglig ansvar 
 Benytte den Danske SNOMED versjonen som er oppdatert hvert år. Kan spare fagmiljøet i Norge for et 

betydelig arbeid med å komme à jour.  
 Faggruppene vil måtte møtes til arbeidsmøter, sannsynligvis i tre omganger for hvert fagområde, for å 

utarbeide modellen til norsk. Dette kan ta høst/vinter 2014/2015 for å ferdigstille.  
 Oppdatering av SNOMED kan tenkes foregå med årlige arbeidsmøter i faggruppene, og kan inngå i 

sammenheng med annen virksomhet i faggruppene. KU har koordinerende funksjon Oppdateringer 
kan også benyttes til utarbeiding av kodeveiledninger og kodeanbefalinger. 

 

6. Status i faggruppene og veien videre: 
 

o Status faggruppe for GI-patologi v/Andersen: 
Gruppen hadde ansvar for kurs i ”Ikke-neoplastisk gastrointestinal patologi” i mars 2014.  
Kurset var i første rekke beregnet på LIS-leger og var i store trekk bygget etter samme mal som det 

foregående kurset over samme tema i 2009. Tilbakemeldingene var gjennomgående svært gode.  
Tor Jac Eide holdt innlegg under sesjonen ”Nytt fra faggruppene” ved Årsmøtet. 
Gruppen har følgende fremtidige kurs i tankene – ”Kurs i leverpatologi” og ”Kurs i neoplastisk 
gastrointestinal patologi”. Det første antas å finne sted i 2016 

 
 

o Status faggruppe for Ikke-neoplastisk Nyrepatologi v/Aarset 
Faggruppen er konstituert, har sett på strukturerte svar for nyrebiopsier ved glomerulonefritt. Foreløpig er 
det kun Bergen som har kommet i gang med dette, men det kommer til å ta det i bruk på andre sted.  
Sabine hadde et vellykket nordiskmøte for nyrepatologer i Bergen i høst. 
Det prøves å finne en ny løsning for Nyrebiopsiregisteret etter som det ikke kan godkjennes som nasjonalt 
kvalitetsregister. Arbeider for å opprette et nytt register.  
Harald ønsker å trekke seg og anbefaler Øystein Størkersen som etterfølger. 
 
Anmoder igjen styret å avvike rettsmedisinsk kurs som obligatorisk kurs. 

 



o Status faggruppe for obduksjonspatologi v/Alfsen: 
Gruppen har hatt ett møte under årsmøtet i Oslo i mars og ellers kontakt via e-post.  
-Veileder i obduksjon: nye avsnitt laget og publisert. 
-Sertifisering av obduksjonsteknikere som var gjennomført i samarbeid med NMT  

-Kurs i obduksjonspatologi og ikke-neoplastisk nevropatologi.  

-Takster: Helsedirektoratet har kontaktet DNP for å vurdere obduksjonstakstene. Faggruppeleder har 

bistått styret med svarbrev til Hdir.  

-Faggruppen går inn for en reduksjon av antall obduksjoner som kreves og fremmer dette som sak for 

årsmøtet 2015. 

-Obligatoriske kurs i rettsmedisin: Faggruppen fremme sak for årsmøte i 2015 om å fjerne kravet om 

obligatorisk kurs i rettsmedisin. 

-Utkast til veileder for informasjon til pårørende ved obduksjon av barn: Faggruppen har bistått styret med 

formulering av høringsnotat. 

 
o Status faggruppe for Cytologi v/Haugland: 

Arbeidet i faggruppen for cytologi har i all hovedsak vært rettet mot utvikling av en norsk versjon av 
Bethesda systemet for rapportering av cytologiske prøver fra thyroidea. Mye av arbeidet rundt den norske 
versjonen er blitt utført av kollegaene Eva Sigstad og Krystyna K. Grøholt, mens faggruppen har sett 
nærmere på relevante morfologikoder i SNOMED som kan brukes for de ulike diagnostiske kategoriene i 
systemet. Dette vil bli gjennomgått på møte i faggruppen i tilslutning til årsmøtet i NFKC primo februar.  
Faggruppeleder (Haugland) har deltatt på Den europeiske cytologforenings møte i sep.2014. 
Faggruppens medlem Ying Chen trukket seg som medlem og blitt erstattet med Torill Sauer, Ahus. 

 
 

 
o Status faggruppe for Gynekologisk patologi v/Davidson: 

Tre  nye gruppemedlemmer. Kommunikasjonen innen gruppen betydelig bedre. Gruppen hadde et møte 
04.11.14. Det drøftet 2 dokumenter som nå er lagt på DNPs webside: 

 
1. Veileder til makrobeskjæring or rapportering av adenokarsinomer utgående fra ovarie, tube eller 

peritoneum 
2. Anbefaling av immunhistokjemi-paneler for de viktigste differensialdiagnoser innen gyn-patologi 

 
Gruppen holdte et vellykket nasjonalt kurs i ovariale tumores. Et nytt kurs av corpus uteri i 2016. 
Gruppeleder holdte foredrag som fokuserte på oppdateringer innen gyn-patologi ved DNPs årsmøte i 
2014, om immunhistokjemi ved gyn-patologi på NordiQC-kurset i Krakow, Polen i 2014. 

 
 

 
o Status faggruppe for Ben- & Bløtvevspatologi v/Bjerkehagen: 

Gruppen har hatt innlegg ved årsmøtet i 27.3.2014 ”Faglig nytt fra ben- og bløtvevssgruppen: 
WHO-klassifikasjon fra 2013 og gradering av sarkomer” ved Bodil Bjerkehagen.  I september ble avsnittet 

for ben- og bløtvevssvulster revidert i Veileder i biopsibesvarelser.  
 

 
o Status faggruppe for Mammapatologi v/Akslen: 

Gruppen har ikke hatt møter i 2014. Det har blitt utarbeidet utkast til strukturert diagnoseformulering 
(oppsummering) for mammacancer som baserer seg på DNPs Veileder for maligne svulster (2012), og tar 
hensyn til dialog med kliniske miljøer i NBCG og med Kreftregisterets. Utkastet fikk unison tilslutning ved 
NBCGs Styringsgruppemøte 19.11.14 og vil integreres i ny versjon av veilederen som er under utarbeidelse 
og planlegges publisert 2015. 

Gruppeleder har deltatt i revisjon av Helsedirektoratets handlingsprogram for brystcancer og deltatt i flere 
møter i NBCR (Norsk brystkreftregister) 

Det har vært arbeidet med en egen patologirapport fra fire av kvalitetsregistrene ved Kreftregisteret 
(mamma, prostata, colorectal, melanom), og denne skal publiseres i 2015. Det samme gjelder patologidata 
til en rapport fra Mammografiprogrammet som også vil komme i 2015. 

Gruppeleder(Akslen) representerte gruppen og holdt flere foredrag nasjonalt og har deltatt i 
arbeidsgruppen som har utarbeidet dokumentet ”Pakkeforløp for brystkreft” 

 
 
 
 
 
 



 
o Status faggruppe for Molekylærpatologi v/Russnes: 

Faggruppen har i 2014 ikke hatt møteaktivitet i regi av patologforeningen. Gruppen har jobbet med et 
høringsnotat som ble oversendt til styreleder angående ”persontilpasset medisin i helsetjenesten” 
utarbeidet av Helse Sør og Øst i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene. Molekylær patologi var 
stedvis helt utelatt i denne rapporten. Det ble laget et kortfattet høringsnotat som ble formelt innsendt, 
samtidig fikk ledergruppen for det grundige innspillet i tillegg.  
På faggruppemøtet ble det formidlet ønske om at molekylærpatologi ikke på sikt skal være et eget område 
men være en naturlig del av alle fagområdene. Faggruppen kunne få oversikt over miljøet ved sykehusene i 
Norge og at man kunne jobbe opp mot styret for å få en strategiplan.  

 
 

o Status faggruppe for Perinatalpatologi v/Turowski: 
Gruppen møttes to ganger årlig til faglige diskusjons- og kasuistikkmøter. 
Hovedfokus ligger på harmonisering og standardisering av de relevante diagnostiske prosedyrer og rutiner 
for placentadiagnostikk og barne- og fosterobduksjoner i Norge samt kasus-diskusjon.  
Sammen har vi arbeidet og testet et systematisk, objektivt og standardisert, klinisk relevant 
klassifikasjonssystem for placentapatologi (Placenta 33 (2012) 1026-1035).  
Leder for faggruppen (Turowski) er medlem i en internasjonal gruppe av perinatalpatologer og obstetriker, 
som utarbeider kriterier i patologisk placenta diagnostikk. Høstmøten inkluderte de kriteriene, utarbeided 
sålangt i september i Amsterdam, 2014. 

 
 

o Status faggruppe for Lunge- &ØNH-patologi v/Richardsen: 
Arrangerte kurs i Trondheim 02.-03. juni, 2014.  
Hele gruppen (inkludert Peter Jebsen) har deltatt aktiv i Translasjonsforskningsgruppe i regi av NLCG. 
Møtene har vært arrangert via videokonferanse og ved møte i Oslo. 
Oppdatert og utvidet patologidel i utredningskapittelet (Nasjonal Handlingsplan for lungekreft). 
Gruppeleder (Richardsen) deltar arbeid i Nasjonalt Lungekreft register (Kreftregisteret),  
Faggruppens mandat er å ha kompetanse innen både ØNH og Lunge patologi. Dette er 2 relativt store 
organområder og vi mener disse 2 fagområdene burde deles i en ØNH- og en lungegruppe. Vi ønsker at dette 
diskuteres i styret i DNP. 

 
 

o Status faggruppe for Hematopatologi v/Helgeland: 
Faggruppen har arbeidet med retningslinjer for diagnostikk av høygradig maligne B-cellelymfomer, som er 
den største gruppen av maligne non-Hodgkins lymfom. I denne gruppen finnes en såkalt gråsonekategori 
mellom diffust storcellet B-cellelymfom og Burkittlymfom. Kriteriene for denne kategorien er ikke entydige. 
Det kan imidlertid ha stor betydning i forhold til onkologisk behandling. Det er defor fra onkologisk hold 
etterlyst norske retningslinjer.  De viktigste elemnter i dette blir immunhistokjemisk og molekylærgenetisk 
screening for translokasjoner av c-myc genet i kombinasjon med translokasjoner av bcl-2 og bcl-6 genene. 
Gruppeleder(Helgeland) har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet dokumentet Pakkeforløp for 
lymfom. 

 
 
 
 
Nye faggrupper for ikke-neoplastisk hudpatologi og faggruppe for melanomer var i etablering under årets 
faggruppeseminar og status arbeid i disse gruppene ble derfor ikke tatt opp under årets faggruppeseminar.  
Alle endringer i faggruppemedlemsskap vil også bli tilsendt alle faggruppene pr. epost/brev. 

 

   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ying Chen (leder)         Sverre Dahl (sekretær)

     
 
 
 


