
 
 

 

 
Referat faggruppeseminar 2017 

HOLMEN FJORDHOTELL, OSLO 
Mandag 30 okt. kl.10:00- tirsdag 31 okt. kl. 15.30 

 
 
Tilstede: Fra styret: Ying Chen, Rolf Bruun Bie, Ingvild Lobmaier, Elisabeth Wik, Ok Målfrid, Ingrid 

Lott, og Tor Vikan Rise. Fra faggruppene: Hans Kristian Haugland (cytologi), Gitta Turowski 

(perinatal- og placenta), Ulrika Axcrona (urologisk), Bodil Bjerkehagen (ben og bløtvev), Cecilie G. 

Alfsen (obduksjon), Sona E. Steigen (gastrointestinal), Ben Davidson (gynekologisk), Lars Helgeland 

(lymfoid og hematologisk og representant for lunge og ØNH), Jens Pahnke (nevrologisk), Silje Fismen 

(ikke-melanocyttær hud), Ingunn Stefansson (spesialistkomiteen) 

 

Meldt fravær: Erik Heyerdahl Strøm (ikke-neoplastisk nyre), Lars Akslen (mammae og melanocyttisk 

hud), Hege Russnes (molekylær), Sissel Gyrid Freim Wahl (lunge og ØNH), Rune Lilleng 

(spesialistkomiteen) 

 

Referent: Ingrid Lott 

 

Dag 1 

10:00 – 10:05  Velkommen v/Chen 

Chen ønsket velkommen og deltakere presenterte seg selv. 

 

10:05 – 10:20  DNPs arbeid 2017 v/Chen 

Chen gikk igjennom DNPs strategiplan for 2017-2018 og om arbeidet som er gjort det siste 

 året.  

 

10:20 – 10:35  Kvalitetssikring i diagnostikk og koding v/Mangrud 

 

NORPAT kodeverket er nå publisert og tilgjengelig på ehelse.no. Avdelingene må selv stå for 

endelig mapping, men forslag til mapping fra SNOMED til NORPAT er tilgjengelig på ehelse. 

Videre arbeid fremover inkluderer meldesystem for kodebehov/ønsker om endringer og 

koderevideringer. Faggruppene begynner med arbeidet med å inkorporere kodeveiledning i 

DNPs veileder. Gruppen satser videre på kvalitetssikring bl.a ved å fremme  

nasjonale retningslinjer og bruk av standardiserte diagnoseformuleringer/maler og kartlegge  

behov og bruk blant avdelingene.  

 

10:35– 10:50  Status nasjonal plan for digitalpatologi v/prosjektleder Line Dokset og 

Inger Nina Farstad. 

 

Line Dokset og Inger Nina Farstad orienterte om konseptutredningen siden 2016, som nå er i 

plangleggingsfase. Ved innføring av digital patologi er visjonen nasjonal samhandling med  

nasjonal database for patologisvar, tilgang til snitt, og med nasjonal plan for lagring av  

blokker, glass og digitale snitt. Prøvemengde og omfang er sterkt økende med betydelig økt  

arbeidsmengde og innføring av digital patologi vil gi økt effektivitet og kvalitet.  



 

10:50 - 11:05  Screeningprogrammer i Norge, betydning for patologifaget v/ 

   direktør i Kreftregisteret Giske Ursin 

 

Giske orienterte bl.a om evalueringen av livmorhalsprogrammet med prøveprosjektet med HPV  

testing versus cytologi. HPV testing har gitt en økning i antall biopsier. Det er anbefalt fra 

HDIR til HOD at prøvefylkene fra 2018 går over til HPV test for alle. For resten av Norge skal  

dette implementeres gradvis med full implementering innen 2022. Vedrørende screening  

program for tykk- og endetarmkreft ble det opplyst at det er bevilget penger over  

statsbudsjettet 2018 til planlegging av innføring av screening nasjonalt og med oppstart i 2019  

ved eksisterende sentre. Screeningprogram for tykk-og endetarmkreft vil øke prøve ”load” og  

vil øke behov for patologer. Det kom innspill fra salen om viktigheten av at finansiering og  

ressurser til utdanning av flere patologer følger. 

 

11:05 - 11:30  Diskusjon 

  

11:30 – 12:30  Lunsj  

 

12:30 – 12:50   Persontilpasset medisin-Nasjonal patologi-nettverksgruppen  

v/Hdir. onkolog Sissi Espetvedt 

 

Espetvedt orienterte om nasjonal strategi for persontilpasset medisin 2017-2021. Det er  

opprettet nasjonal nettverksgruppe i patologi for å bidra i arbeidet med å utvikle og oppdatere 

handlingsprogrammene for kreft. Nettverksgruppen skal gi råd til direktoratet i saker og 

spørsmål der det er behov for kunnskapsbaserte faglige råd og bidrag. Viktigheten av 

tverrfagligsamarbeid for utvikling og oppdateringer av handlingsprogrammene for kreft ble 

vektlagt. Det er i dag til sammen 20 handlingsprogram, som oppdateres årlig, eller ved behov. 

Flere handlingsprogram er under arbeid.  

 

 

12:50 – 13:10  Biomarkører; grensen mellom diagnostikk og forskning v/prof. Akslen 

 

Biomarkører brukes for diagnostikk, prognose, og behandlings respons. Omfanget av bruk og 

antall biomarkører er økende. Immunterapi er i rask ekspansjon. Det er svært viktig at  

patologer er med i prosessen når biomarkører ligger til grunn for nye behandlingsmetoder, for  

å standardisere og kvalitetssikre implementering og bruk av disse. Utfordringene er mange  

bl.a. med variasjon mellom laboratorier, bestemmelse av terskelverdier, og tumorheterogenitet. 

Akslen gikk igjennom bruk av HER2, Ki67 og PD-L1, som eksempler. Konsensus med 

nasjonale retningslinjer er avgjørende og må være evidensbasert og faglig forankret.  

 

13:10 – 13:30  Beslutningsvalg ved persontilpasset medisin v/Beslutningsforum  

 

Orienterte om saksgangen for innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten. Et  

legemiddel må først få markedsføringstillatelse for lov til salg av legemiddelet. Deretter må det  

godkjennes for bruk med offentlig finansiering. Da kan legemiddelet brukes, men det må ikke  

brukes. Det gjøres ikke egne vurderinger av tester/biomarkører. Det ble invitert til bedre  

samhandling med mer innvolvering av patologikompetanse.  

 

13:30 – 14:00   Diskusjon 

 

14:00 – 14:30   Pause med frukt 

 

14:30 – 15:00   Spesialistutdanning i tiden fremover v/Hdir. Andreas Wedervang-



Resell  

 

Wedervang-Resell orienterte salen om ny spesialistutdanning og overgangsregler.  

 

15:00 – 15:20  LIS-utdanning og kunnskapstest v/Lars Gustav Lyckander 

 

Lyckander snakket om erfaringer rundt uformelle LIS kompetanse tester. Testene er brukt som  

et redskap for å undersøke nivå, og tilrettelegge videre opplæring. Testene har hatt fokus på  

realistiske kasus med utvalg av biopsier og operasjonspreparat innen organsystemer med  

primært vanlige tilstander med mål om riktig diagnose, samt vanskelige kasus med mål om  

diskusjon. LISene fikk 4-5 timer mikroskopering av kasusene før felles gjennomgang.  

Tilbakemeldingene fra LISene som har deltatt har hovedsakelig vært positive. 

Tilbakemeldingene fra salen var også positive og mulighetene rundt kompetansetester er  

mange, særlig i forbindelse med innføring av ny spesialiseringsstruktur med læringsmål. DNP  

ønsker å vurdere mulighetene for nasjonale kompetanse tester. 

 

 

15:30 – 16:30   ESP-arbeid og strategi v/European Vice President av IAP, professor 

Claude Cuvelier 

 

Forsamlingen hadde gleden av å høre professor Cuvelier, visepresident av IAP, tidligere  

president av den Belgiske patologiforening og UEMS patologiseksjon, og formann av UEMS  

eksamenskomite i patologi, gi en presentasjon om utdannelse og forskning i patologi i et  

europeisk perspektiv. Professor Cuvelier understreket viktigheten av akkreditering og  

standardisering internasjonalt. Særlig er det viktig å kvalitetssikre kompetansenivå og  

harmonisere spesialistutdanningen med flyt av spesialister på tvers av landegrenser i EU. EBP  

arrangerer årlig (siden 1997) eksamen som er frivillig. I arbeidet med internasjonal 

harmonisering samarbeider EBP og ESP nå om utvikling av internasjonal  

sertifiseringsordning innen patologi, ”European Progress Test”. Cuverlier presiserte også  

viktigheten av forskning, harmonisering innen biobanking, og patologifagets rolle innen  

persontilpasset medisin.  

 

 

16:30 – 17:00  Diskusjon 

 

Middag kl.18.00 

 

    

Dag 2 

 

 

09:00 – 11.30  Gruppearbeid: Tema innen diagnostikk, kvalitetssikring, forskning, 

utdanning og ny teknologi. Påfølgende paneldiskusjon. 

 

Faggruppeledere/representanter ble delt i tre grupper. Gruppene diskuterte utfordringer  

og forslag til løsninger og konkrete tiltak faggruppene og DNP kan gjøre, og presenterte dette i  

plenum.  

 

Det er en utfordring at faggruppene og DNP styret, kurskomiteer etc arbeider ubetalt. Samtidig  

er det et begrenset antall aktive patologer i landet og arbeidsmengden er økende.  

 

Ett forslag gikk igjen blant alle gruppene. Det etterlyses en felles nasjonal digital  

læringsplatform hvor forskjellige læringsressurser, for eksempel kasus bank og kursmateriell  



samles, samt et forum hvor interessante kasus kan presenteres. Således løfte LIS-læring og  

testing til et nasjonalt nivå samtidig med lokale mester-svenn forhold.  

 

Satse videre på kurs og utvikle flere digitale kurs. Det ses behov for basale kurs, som kan  

gjennomføres via e-læring.  

 

Forslag om egen faggruppe for de som underviser medisinstudenter i patologi for å kartlegge  

og samkjøre undervisning. 

 

Vedrørende rekruttering og profilering av faget - være mer synlig i sosiale medier,  

kommunisere bedre til politikere, lekfolk, medisinstudenter, legekolleger og andre  

helsefagarbeidere. Bruke bl.a. den internasjonale patologidagen konstruktivt. 

 

Vedrørende ny teknologi – f.eks NGS/dypsekvensering – metodeutvikling, tolkning etc. må  

fortsatt være forankret i patologiske avdelinger. Det er bra at det er opprettet en undergruppe  

for molekylærpatologi. Det ses et behov for videre arbeid med å styrke utdanning for LISer  

innen molekylærpatologi Og utarbeide en nasjonal standard. Det er viktig at alle i 

spesialisering får kompetanse innen molekylærpatologi, for eksempel gjennom hospitering. 

 

Vedrørende kvalitetssikring og forskning for LISer og spesialisters etterutdanning – DNP kan  

være tydelige og sette fokus på behov for kurs og økonomisk støtte ovenfor  

avdelingene. Det er også forslag om nordisk samarbeid for utdanning og kurs. Det bør  

arbeides for harmonisering av utdanning og etterutdanning i Norden og Europa, samt  

harmonisering av etablerte og nye diagnostiske metoder internasjonalt. DNP må fortsette å ha 

en aktiv rolle i å fremme retningslinjer. Forslag om å delta i ringtesting både nasjonalt og 

internasjonalt.  

 

Stimulere LISer til en aktiv rolle innen kvalitetssikring. For eksempel gjennom å oppfordre til å 

presentere kasus på årsmøte. I Bergen er det satt av 70.000 kroner til ”småforskning”. Dette 

kan være en ide for andre avdelinger også. Fremme viktigheten av forskning innen nye metoder 

for diagnostikk og behandling og økonomisk støtte til dette. 

 

Forslag om et årlig arbeidsmøte for faggruppene, med økonomisk støtte fra DNP. 

 

Ved utnevnelse av patologer til forskjellige utvalg er det viktig at DNP og faggruppene er med 

på utnevningen. Patologer som blir oppnevnt i roller via RHFene bør tilkjennegi seg til DNP. 

Det er viktig med en oversikt. 

 

Vedrørende overlegepermisjoner er avvikling noe vanskelig i avdelinger med subspesialisering 

for å sikre dekning. Det er viktig at avdelinger har nok bemanning så det er mulig å ta 

overlegepermsjonen for å ivareta høy kompetanse og kvalitet gjennom etterutdanning.  

 

Det er fremmet forslag til at avdelingslederseminar og faggruppeseminar kan gå over 

sammenhengende dager slik at noe kan slås sammen og flere kan møtes. 

 

11:30 – 12:30  Lunsj og diskusjon 

 

12:30 – 12:45  Visjoner for DNPs nettside v/Alfsen  

  

Nettsidene er velbesøkt med over 35000 visninger i år. Nettsidene er under omarbeiding og 

skal bl.a. bli brukervennlig for alle medier, spesielt mobil og enklere å redigere. Endringene vil 

medføre mye jobb og tidspunktet for ferdigstillelse er uklart. Ved innføring av nye nettsider kan 

være et naturlig tidspunkt for å rekruttere ny nettredaktør. Det er viktig at faggruppene gir 



innspill og oppdateringer til nettredaktør for å legge ut på nettsidene. Nettsidene er en viktig 

kommunikasjonskanal utad.  

      

12:45 – 15:15  Status og fremtidsstrategi i faggruppene v/faggruppeledere  

 

Faggruppe for ikke-melanocyttisk hudpatologi v/Silje Fismen (UNN). Øvrige medlemmer: Lisbet 

Sviland (HUS), Harald Aarset (StOlav), Magnus Røger (Furst/Helse Sør-Øst). Gruppen har arbeidet 

med maler for SCC, MCC, og BCC (høy-risiko og lav-risiko) til DNPs veilder, SNOMED revisjon, og 

arrangering av kurs i inflammatoriske hudsykdommer.  

 

Faggruppe for obduksjon v/Cecilie Alfsen. Øvrige medlemmer: Vidar Isaksen (UNN), Anne Jarstein 

Skjulsvik (St.Olav), Stine Kristoffersen (Haukeland), Christian Lycke Ellingsen (FHI), Aage Erichsen 

(OUS) (til februar 2018), Sigrid Bjørnstad OUS (fra feburar 2018).  
Hva har skjedd det siste året/møter/aktiviteter i gruppen: *Faggruppen er medarrangør av 2-dagers 

sertifiseringskurs for obduksjonsteknikere: Kurset fant sted for 3. gang 27.-28.oktober 2017, denne gang 

på Lillehammer i sykehusets lokaler. Seks deltakere (derav to svenske) fikk undervisning i etikk, 

hygiene og teknikk, med avsluttende eksamen.  Faggruppemedlem Stine Kristoffersen hadde 

hovedansvaret  for den tekniske delen av undervisningen, G. Cecilie Alfsen var tilstede som 

medarrangør, sammen med hovedansvarlig obduksjonstekniker Lars-Tomas Lien. *Møte 17.januar 2018 

med NITO BFI (Bioingeniørfaglig institutt) om mulig samarbeid vedr utdanning, med bakgrunn i at 

kombinasjonen bioingeniør og obd.tekniker ikke er uvanlig. Ingen konkrete tiltak, møtet var rent 

orienterende, men videre samarbeid er ønsket og mulig. *Dekning av båretransport: Etter 

korrespondanse med departementet hard et vært en forbigående bedring. Mail til alle avdelinger utsendt 

om at man bør utarbeide et standardskjema for bekreftelse om at medisinsk obduksjon har funnet sted. 

*Smitte-obduksjoner: Etter at Ullevål ikke lenger tar i mot mistenkte Creutzfeldt-Jakob-kasus, er det 

ingen steder i Norge som håndterer slike lik. Faggruppen har hatt henvendelser fra DNP-medlemmer om 

dette, men ikke kommet fram til konkrete retningslinjer. OUS planlegger ombygging av obduksjonssal 

for tilrettelegging av smitteobduksjoner (BioSafetyLevel BSL-3), noe som vil kunne løse problemet 

også på landsbasis. Det er forskjeller i håndteringsnivå internasjonalt. WHO-retningslinjer for uttak av 

hjerne ved mistenkt CJ innebærer ingen tiltak ut over det som har vært praktisert før, med bruk av bl.a. 

håndsag. Disse retningslinjene følges bl.a. i Danmark. CDC anbefaler BSL nivå-2, med BSL-3 

«measures». En vanlig obduksjon med adekvate hygienetiltak regnes som BSL 2.  Håndteringen av CJ 

og andre lignende tilstander bør avklares og legges ut som nasjonal veileder i løpet av kommende 

periode. *Diskusjon rundt nye spesialiseringskrav. Faggruppen har gitt innspill om reduksjon av antall 

medisinske obduksjoner og om obligatoriske kurs. Endelig resultat avventes i mars 2018. *Inklusjon av 

rettspatologi i faggruppen eller egen faggruppe rettspatologi: 

I anledning endring av spesialitetsregler og vurdering av rettspatologi som kompetanseområde har 

faggruppen bedt styret vurdere om rettspatologi skal inngå i faggruppens mandat. I dag er 3 av 

faggruppens 5 medlemmer sakkyndige. Saken behandles på styremøte 5.2. 

Plan videre for det neste året:  Ingen spesielle planer ut over det som framkommer av avsnittet ovenfor. 

Planlegging av kurs: *Obligatorisk kurs i obduksjon og ikke-neoplastisk nevropatologi arrangeres 12.-

14. november 2018, på Ahus *Neste sertifiseringskurs for obduksjonsteknikere er avhengig av pågang. 

 

Faggruppe for Mammapatologi. Medlemmer i 2017: Lars A. Akslen (leder), Jon Lømo, Elin 

Mortensen, Marianne Brekke og Ying Chen. Fra 2018 er Tor Audun Klingen medlem av gruppen etter 

at Ying Chen gikk ut ved årsskiftet. Faggruppen har utarbeidet og publisert nye retningslinjer for justert 

terminologi ved invasive karsinomer, rapportering av mitosetall ved invasive karsinomer, og beskrivelse 

med mål av perinodal (extra-nodal) vekst av tumorvev ved aksillære lymfeknutemetastaser. Strukturert 

diagnose-formulering (oppsummering) for mammacancer, basert på DNP ́s Veileder for maligne 

svulster, er oppdatert. Gruppen har hatt møter om kvalitetssikring og prosjekter i forbindelse med 

Mammografi-programmet (Kreftregisteret), og det ble utarbeidet oppdatering av patologi-kapittelet i 

Mammografiprogrammets Kvalitetsmanual. Arbeidet ble godkjent i Helsedirektoratets Styringsgruppe 

tidlig 2018 og deretter publisert på Mammografiprogrammets nettside. Det har vært arbeidet med 



Årsrapport fra Norsk Brystkreftregister (NBCR) (publisert 2017). Denne inneholder detaljerte data på 

sentrale patologiparametre, og disse viser endel nasjonal variasjon. Akslen og Lømo er medlemmer i 

Styringsgruppen til NBCG og deltar i møter to ganger årlig. Det ble arbeidet med årlig oppdatering av 

Handlings-programmet fra HDir, og dette vil fortsette i 2018. Akslen sitter i Styringsgruppen for 

Mammografiprogrammet (HDir). Det planlegges kurs i mamma-patologi i 2018 (i Bergen, 17.-

18.10.18). Høsten 2017 deltok Akslen og Lømo ved Nordisk Mammografisymposium hvor det i tillegg 

til deltakelse ved felles-sesjoner ble arrangert en egen parallell-sesjon for patologer. 

Faggruppe for Melanocyttisk patologi. Medlemmer i 2017: Lars A. Akslen (leder), Silje Fismen, Ole 

Petter Clausen, og Bjørn Westre. Gruppeleder er involvert i Norsk melanomgruppe og sitter i 

Styringsgruppen som møtes under Onkologisk forum. Det ble i 2017 arbeidet med oppdatering av 

Handlingsprogrammet fra HDir. Det planlegges kurs i 2020.        

Faggruppe for nevropatologi v/ Jens Pahnke. Øvrige medlemmer: Hvorje Miletic (HUS), Sverre Torp 

(St Olavs), Kristin Myrmel (UNN). Gruppen har i tillegg fellesmøte også med Pitt Niehusmann 

(OUS)m Henning Leske (OUS), Ellen-Ann Antal (OUS), og Stefanie Brendecke (OUS) vår og høst med 

kasusdiskusjon, strategidiskusjon, revurdering og presentasjon av alle barnehjernetumorer, og som 

formøte til KSSB møte (kompetansesenteret). Det er en utfordring at ikke alle som driver med 

nevrodiagnostikk kan delta på disse møtene. Årsmøte i Scandinavian Neuropathological Society (SNS) 

ble gjennomført i Lofoten i september med 60 deltakere. Møte i Paediatric Nordic Neuro-Oncology 

(PaeNNO) ble også gjennomført i september, med fokus på barnekreftbehandling og diagnostiske 

problemer i Norden, molekylære analyser, sekvensering, og behandlingskrav, og kompetanseutvikling. 

EuroCNS kurs i hjernetumorpatologi planlegges holdt i Norden i løpet av 2018. Det arbeides med 

harmonisering av diagnostiske retningslinjer og spesialisering innen nevropatologi. Det arbeides også 

med etablering av digitale patologisystemer for å bedre sikre diagnostisering på internasjonalt nivå i 

fremtiden.  

 

Faggruppe for perinatal og placentapatologi v/Gitta Turowski. Øvrige medlemmer: Cecilie 

Nordbakken (Tromsø), Christina Voigt (Trondheim), Hege Dirdal (Stavanger), Elisabeth Budal-Berge 

(Bergen), Ståle Sund (Førde), og Hanna Eng (Ahus). Gruppen møtes to ganger årlig for kasus diskusjon 

og diskusjon rundt- og test av kriterier.  

 

Faggruppe for gastrointestinal patologi v/Sonja Steigen (UNN). Øvrige medlemmer: Else Marit 

Løberg (OUS), Susanne Buhr Wildhagen (SUS), Lars Gustav Lyckander (AHUS), Elin S. Røyset 

(St.Olavs), og Sabine Leh (HUS). Gruppen arbeider med oppdateringer til DNPs veilder for 

biopsibesvarelser og er involvert i utforming av nasjonalt handlingsprogram for tykk- og 

endetarmskreft.  

 

Faggruppe for ben og bløtvevspatologi v/Bodil Bjerkehagen (OUS). Øvrige medlemmer: Trond Viset 

(St.Olavs), Hans Kristian Haugland (HUS), og Vidar Isaksen (UNN). Gruppen har vært involvert i 

nasjonalt handlingsprogram for sarkom og revidert DNPs veileder for biopsibesvarelser.  Det planlegges 

ett møte i 2018 i tillegg til epost korrespondanse. Kurs i bløtvevssvulster ble avholdt i 2016, og kurs i 

bensvulster og annen benpatologi er under planlegging. Det arbeides også med LIS-utdanning, revisjon 

av retningslinjer, digital patologi, kvalitetssikringsarbeid gjennom ringtester sammen med  skandinavisk 

sarkomgruppe (SSG), SNOMED veiledning, og molekylær patologi innen utredning av benigne og 

maligne ben- og bløtvevstumores.  

 

Faggruppe for molekylærpatologi. Medlemmer: Hege Russnes, Sonja E. Steigen, Harald Aarseth, Olav 

K. Vintermyr. Gruppen har jobbet aktivt med oppstart av den nye underforeningen i DNP; Norsk 

Forening for Molekylær Patologi. Kurs i molekylærpatologi er avholdt i Trondheim (Bofin/Molven). 

Gruppen er representert i flere nasjonale utvalg knyttet til implementering av persontilpasset medisin 

bl.a.: Nettverksgruppen for patologi, Nasjonal Kreftstrategi 2018-2022, og Nasjonalt nettverk av 

regionale kompetansesentere. Plan videre for det neste året inkluderer å følge opp nasjonale 



strategiplaner, styrke kompetanse innen molekylær patologi hos DNP sine medlemmer, og styrke 

tverrfaglig samarbeid. Videre vil gruppen ha dialog med Bofin/Molven og NFMP ang. videreføring av 

kurs i molekylærpatologi.   

 

Faggruppe for gynekologisk patologi v/ Ben Davidson: Øvrige medlemmer: Tormod Eggen Veronika 

Vesterfjell, og Ingunn Stefansson. Gruppen har i 2017 oppdatert handlingsprogrammet for gynekologisk 

kreft.  

 

Faggruppe for ikke-neoplastisk nyrepatologi kunne dessverre ikke stille med representant, men har 

ettersendt status i gruppen. Faggruppensmedlemmer i 2017 er Øystein Størkersen (St. Olavs), Erik 

Heyerdahl Strøm (OUS), Sabine Leh (HUS), og Samer Al-Saad (UNN). Erik Heyerdahl Strøm har siden 

trukket seg fra gruppen og Clara Hammarstrøm har tiltrådt. Gruppen skal velge ny leder. I 2017 har 

gruppen arbeidet med pågående videreutvikling av et strukturert datasett i patologisvar, samt med 

vedlikehold og aktualisering av diagnosekoder. Gruppen har også holdt foredrag: «Renal biopsy cases 

from Bergen and Oslo», Bergen Spring Meeting, Bergen, 2017, “Recording kidney biopsies: Defining 

data sets”, 29th European Congress of Pathology, Amsterdam, 2017. Plan videre for det neste året 

inkluderer å aidere arbeid med strukturerte datasett og arbeide for en nasjonal plattform digital patologi 

for lettere samarbeid i faggruppen. Gruppen planlegger også elæringskurs innenfor ikke-neoplastisk 

nyrepatologi, men dette er avhengig av ressurssituasjon og egnet e-læringsplattform. For øvrig er Sabine 

Leh  registerpatolog og i denne funksjonen medlem av fagrådet for Norsk Nyreregister  

 

Faggruppe for urologisk patologi: Ulrika Axcrona (leder), Bjørn Logi Isfoss, Jarle Birger Arnes, 

Øystein Størkersen, Merethe Mikalssen. Gruppen hadde fysisk planleggingsmøte i slutten av mai 2017 

for forberedelse av kurs innen urinveier og nyre (januar/februar 2019). Ulrika, Bjørn og Jarle utgjør 

kurskommiteen. Det er regelmessig e-post korrespondanse mellom medlemmene i forbindelse med 

jobbing med kurs. Gruppen planlegger videre gjennomføring av kurs innen urinveier og nyre., og starte 

opp forberedelser for kurs innen prostata/testis, som er planlagt i januar 2020. Gruppen ser 

over/oppgraderer maler i «veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster», ved behov . 
 

Faggruppe for hematopatologi v/ leder Lars Helgeland (HUS).  Øvrige medlemmer: Klaus Beiske 

(OUS), Håkon Hov (St.Olav), Lars Uhlin-Hansen (UNN), Jan Klos (SUS). Gruppen har hatt møte om 

revisjon av Nasjonale retningslinjer for hematopatologisk diagnostikk, DNR 01.06.17 kl.17-20. 

Deltakere var faggruppemedlemmene fra HUS, OUS og St.Olav, samt S.Spetalen, I.M.Ikonomou og 

I.Langmyhr (DNR), og A.Valkov (UNN). Gruppen har arbeidet med nasjonalt handlingsprogram med 

retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer oppdateres høsten 2017. 

Flere fra gruppen har deltatt på møte i styringsgruppen i Norsk lymfomgruppe juni 2017 (LH, KB, HH). 

Det har vært møte i patologigruppen i Nordic Lymphoma Group i forbindelse med Annual Meeting, 

København november 2016 hvor LH og KB deltok. LH representerte gruppen med faggruppeinnlegg på 

DNPs årsmøte i Tromsø 2017. LH har også vært involvert i etterarbeid med SNOMED/NORPAT 

revisjonen. Plan videre for det neste året inkluderer å avholde kurs i maligne lymfomer med snittseminar 

(kombinert med kurs i neoplatisk nevropatologi), St.Olavs hospital, april 2018. 

Faggruppe for lunge og ØNH, v/ Lars Helgeland for Sissel Wahl. Medlemmer: Sissel G.F. Wahl 

(St.Olav, leder), Peter Jebsen og Svetlana Tafjord (OUS), Lars Helgeland og Friedemann Leh (HUS), 

Oddrun Kolstad (UNN). Hva har skjedd det siste året/møter/aktiviteter i gruppen: Møter i styret i NLCG 

(SGFW). Norsk kvalitetsregister for lungekreft (SGFW). Deltakelse på Best of WCLC, København 

(SGFW). Faggruppeinnlegg DNPs årsmøte i Tromsø 2017 (SGFW). Innlegg på Nasjonalt tverrfaglig 

møte om lungekreft, DNR mai 2017 (LH). Foredrag om molekylærpatologiske undersøkelser ved 

lungekreft på kurs i Molekylærpatologi (SGFW). Oppdatering av Veileder i biopsibesvarelse av maligne 

svulster. Plan videre for det neste året: Felles nasjonale maler for lungekreftresektater. Utfordringer 

med nye krav om spesialanalyser ved lungekreft: Immunhistokjemisk PD-L1 test, NGS teknologi, 

væskebiopsier («liquid biopsies»). 
 



Faggruppe for cytologi v/Hans Kristian Haugeland. Øvrige medlemmer: Torill Sauer (AHUS), Jon 

Lømo (OUS), Jannicke Berland (SUS), Majid Salarinejad (St.Olavs), Oddrun Kolstad (UNN). Gruppen 

har arbeidet med å lage en norsk versjon av Paris klassifikasjonen for besvarelse av urincytologi og 

arrangering av det biannuale kurset i cytologi for spesialistkandidater. Videre arbeider grupen med å 

bidra til at urincytologi besvares i hht Paris-klassifikasjonen og et generelt fokus på standardisering av 

rapporter.   

 

 

 

 15:15 – 15:30   Oppsummering og veien videre v/Chen 
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