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Referat faggruppeseminar 2013 

 
Tid:  Tirsdag 26 nov.2013, kl. 09:30-15:30. 
Sted:  Thon Hotell Opera, Oslo.  
 
Tilstede:  Solveig Norheim Andersen, Ben Davidson, Christian Lycke   
  Ellingsen, Hans Christian Haugland, Lars Helgeland, Hege   
  Russnes, David Scheie, Gitta Turowski, Harald Aarset, Rune Lilleng 
  (fra spesialitetskomitéen), Mette Bergman og Siri Larønningen (fra  
  Kreftregisteret), og styret DNP: Ying Chen, Anne Pernille   
  Dyrbekk, Tor-Arne Hanssen, Wenche Reed, Magnus RøgeHege  
  Aase Sætran. 
 
Referent:  Magnus Røger 

 
1. Velkommen ved DNPs leder Ying Chen 
 
2. Planlegging av kurs 
Det ble vist oversikt over planlagte kurs 2014-2016. Det er god tilgang på kurs, men 
det savnes likevel kurs i enkelte sentrale fagområder. Kurs fra sentrale fagområder 
bør gjentas regelmessig. Styret og fagutvalget vil utrede om DNP bør etablere 
kursutvalg som kan ha sterkere styring med kursprogram og kursavvikling, samt bistå 
kursarrangørene. 
 
3. Kvalitetsarbeid 
DNPs kvalitetskomité jobber med 4 hovedtemaer: Maler, koding, akkreditering, 
kvalitetsbok. Koding: Den norske SNOMED trenger revisjon. Danmark har nylig 
revidert sitt kodeverk, skulle DNP gå for dansk modell? Sak for årsmøtet 2014? 
Akkreditering: Tromsø er akkreditert, Kristiansand følger snart etter.  
 
4. Oppdatering av Veilederen og standardiserte diagnostiske maler 
Innspill fra faggruppene ble oppsummert. Malene må være forankret i faggruppene og 
ha utgangspunkt i Veilederen og internasjonal konsensus. Viktig å vektlegge lesbarhet 
slik at mottaker lett kan hente ut essensen.    
 
5. DNPs kreftstrategiplan 
Siste utkast til til DNP sin kreftstrategiplan ble gjennomgått, og innspill fra 
faggruppene ble implementert.  
 
6. Endret diagnose i forbindelse med forskning  
Problematikken omkring forskningsprosjekter hvor tidligere avgitte diagnoser blir 
revidert, ble belyst. Det er stor interesse for dette generelt, ikke bare i 
patologimiljøene. Sak for årsmøtet 2014?  
  
7. Nytt attestasjonsskjema 
Nytt attestasjonsskjema for spesialistutdannelsen ble presentert. Det er gjeldende fra 
juli 2013 og blir obligatorisk fra 1.januar 2018.  
 
8. DNPs nettside 



2 

 

Faggruppene oppfordres til å aktivt bruke DNPs nettside. Faggruppene har et eget 
område på nettsiden hvor nyheter og annen informasjon kan legges ut.  
 
9. Status i faggruppene 
 
Faggruppe for Ben- og bløtvevspatologi (ved Hans Kristian Haugland) 
1. Gruppen foretok i januar en revisjon av patologidelen i Hdir sitt "Nasjonalt 
handlingsprogram med retningslinjer for  utredning, behandling og oppfølging av 
sarkom" 
2. Gruppen har diskutert å holde et kurs i bløtdelspatologi med hovedvekt på 
neoplasier. Eventuelt i samarbeid med skandinaviske kolleger. Tidspunkt 2015-2016. 
 
Faggruppe for Cytologi (ved Hans Kristian Haugland) 
1. Gruppen ble konstituert i forbindelse med årsmøtet i NFKC i februar i år.  
2. Gruppen har i hovedsak arbeidet med implementering av en norsk versjon av 
Bethesda-klassifikasjonen for thyroideacytologi basert på forslag som foreligger i de 
Nasjonale retningslinjene som er i ferd med å bli ferdigstilt. 
 
Faggruppe for Gastrointestinal patologi (ved Solveig Norheim Andersen) 
Medlemmene i faggruppa har i sommer og høst forberedt kurset i "Ikke-neoplastisk 
GI-patologi" som skal finne sted 26. mars 2014 i forkant av Patologforeningens 
årsmøte 2014. Det ligger forøvrig an til å bli kurs i neoplastisk GI-patologi og lever-
patologi i 2015. Gruppa har forøvrig diskutert bruk av maler, og man er positive til 
dette. 
 
Faggruppe for  Gynekologisk patologi (ved Ben Davidson) 
1. Det har ikke vært møter av arbeidsgruppen i løpet av 2013 siden det vært vanskelig 
å få gruppen til å møtes.  
2. Gruppelederen sammen med Kathrine Lie og Hege Russnes har skrevet respons 
på MSIS-dokumentet.  
3. Gruppelederen og Cecilie Alfsen har bestemt kursplan for gynekologisk patologi i 
årene 2014-2016 og har begynt å organisere materialet som skal brukes ved 
ovarialkurset i 2014. 
 
Faggruppe for Hematopatologi (ved Lars Helgeland) 
Faggruppen har tidligere utarbeidet nasjonale retningslinjer for hematopatologisk 
diagnostikk. Faggruppen arbeider kontinuerlig med oppdatering av standard 
immunhistokjemiske og molekylære analyser i lymfomdiagnostikk. Retningslinjene er 
lagt inn i Helsedirektoratets ’Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 
diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer’. Faggruppen ble 
konstituert for en ny periode sommeren 2013. Gruppen planlegger et møte i 
forbindelse med årsmøtet i DNP 2014. Faggruppen arrangerte kurs i maligne 
lymfomer i 2012. Det tas sikte på å arrangere kurs i benmargspatologi. 
 
Faggruppe for Ikke-melanocyttisk hudpatologi (ved Magnus Røger) 
Gruppen ble konstituert i november 2012 og har hatt ett møte. Det planlegges 
«Nordlys-kurs» i ikke-neoplastisk hudpatologi i Tromsø. Videre står Veilederen på 
agendaen da ikke-melanocyttisk hudkreft mangler. 
 
Faggruppe for Ikke-neoplastisk nyrepatologi (ved Harald Aarset) 
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Gruppen jobber særlig opp mot Nyrebiopsiregisteret i Bergen der Sabine Leh er leder 
for patologidelen. Møte i forbindelse med årsmøtet mars 2013. Jobber med mal for 
mikrobeskrivelse og diagnose, samt standardisering av diagnoser og samordning med 
europeisk og internasjonal praksis. 
  
Faggruppe for Lunge- og ØNH patologi (ved Lars Helgeland) 
Faggruppen arbeider med å arrangere kurs i neoplastisk lungepatologi, som vil finne 
sted 2-3. juni 2014. Videre har gruppen oppdatert patologidelen i forbindelse med 
revisjon av Nasjonal handlingsplan for lungekreft. Her er det bl.a. gitt anbefalinger om 
immunhistokjemiske analyser ved lungekarsinomer, som tidligere har vært klassifisert 
kun på morfologisk grunnlag. Det er etablert nasjonale retningslinjer for molekylære 
analyser ved ikke-småcellet lungekreft, mhp. mutasjoner i EGFR genet og i høst ALK 
translokasjon. Svulster med slike genetiske forandringer er aktuelle for målstyrt 
onkologisk behandling. Utviklingen på dette området går meget raskt, og det vil 
ventelig snart bli aktuelt med nasjonale anbefalinger for flere slike analyser.  
 
Fagguppe for Mammapatologi (brev fra Lars A. Akslen) 
DNP´s faggruppe for Mammapatologi har i sitt møte 19.11.13 i Bergen blitt enige om å 
utarbeidet en kortfattet  stikkordsliste for minimumsinnhold til diagnoseformuleringen 
ved mammakarsinom, basert på DNP´s veileder, som er samordnet med 
Handlingsprogrammet fra HDir. 
Patologigruppen har gjennom høsten 2013 oppdatert patologitekstene i 
Handlingsprogrammet for brystkreft, og dette ble lagt frem for AU og Styringsgruppen 
i NBCG 19.11.13. Arbeidet fikk positiv tilbakemelding og skal nå publiseres. 
Faggruppen vedtok å initiere en 3. runde for innsamling av data for HER2-resultater 
fra landets avdelinger. Det er mulig at Ki67 henges på i tillegg. Undersøkelsen 
forventes gjennomført vår 2014 med diskusjonsmøte høst 2014. 
Faggruppen har i april 2013 gjennomført Kurs i mammapatologi (Bergen). Kurset fikk 
gode tilbakemeldinger og hadde ca 85 deltakere fra landets avdelinger. Kurset antas 
å bli gjentatt om 2-3 år. 
Deler av faggruppen (Lømo og Akslen) arrangerte en sesjon for patologer under 
Nasjonalt møte for mammografiprogrammet på Lillestrøm 28.-29.10.13. Omlag 35 
deltok. Her ble kjernedata for patologi i programmet gjennomgått og drøftet, særlig 
med henblikk på resultater fra programmet i relasjon til variasjon nasjonalt. 
Under Onkologisk forum 2013 holdt leder et foredrag i NBCG´s sesjon 
«Patologiundersøkelser ved brystkreft - hva er optimalt og hva er praksis?». Dette 
med bakgrunn i det nylig etablerte Norsk brystkreftregister. Her vil patologidata for 
brystkreft bli publisert i relasjon til ulike sykehus (eller fylker). DNP´s mammagruppe 
sitter i NBCR´s Referansegruppe. 
 
Fagggruppe for Melanocytisk patologi (brev fra Lars A. Akslen)  
Faggruppen ved leder er involvert i Norsk melanomgruppe og har ledet hovedgruppen 
de siste 3 år og sitter i Styringsgruppen. Det har inneværende år vært arbeidet med 
oppdatering av Handlingsprogram for melanomer (2. utgave) fra HDir, og dette ble 
publisert 19.11.13. Der er ingen faglige endringer i dette dokumentet for patologi. 
NMG hadde egen fagsesjon ved Onkologisk forum. 
 
Faggruppe for Molekylær patologi (ved Hege Russnes) 
Gruppen skiftet leder og et av medlemmene høsten 2013. I 2013 har det vært 
en  henvendelse ang. høringsutkastet om endring av MSIS forskriften når det gjelder 
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HPV overvåkning. Det var da enighet om at endringen her omhandlet fagfeltet 
gynekologisk patologi og ikke molekylærpatologi. 
Fagfeltet molekylærpatologi er under betydelig endring nå som avansert 
sekvenseringsteknologi begynner å bli mer tilgjengelig. Dette kan medføre at fagfeltet 
endrer seg fra å omhandle testing av enkelte markører til større paneler som er mer 
nyttig som differensialdiagnostisk verktøy. Gruppen planlegger å treffes ila 2014 for å 
diskutere nærmere hvordan dette implementeres i faget. 
 
Faggruppe for Nevropatologi (ved David Scheie) 
Gruppen ble konstituert høst 2012. Eneste sak vi har diskutert så langt er organisering 
av Kurs i ikke-neoplastisk nevropatologi ved UNN i 2014. Alle medlemmene i 
Faggruppen møtes fast to ganger i året i forbindelse med deltagelse i Faggruppen for 
CNS svulster hos barn. Det er naturlig at relevante problemstillinger blir diskutert i 
forbindelse med disse møtene. 
 
Faggruppe for Obduksjonspatologi (ved Christian Lycke Ellingsen) 
1. Veileder i obduksjonspatologi. De første fire kapitlene ligger på nett, satser på minst 
to nye til årsmøtet.  
2. Kurs i obduksjonspatologi Trondheim 12-14.11.2014. 
3. Oppfølging NOU om obduksjon. Til nå ikke skjedd noe, men det siste er at dep skal 
begynne behandlingen.  
4. Egenandel til FHI for toksikologisk undersøkelse ved medisinske obduksjoner. 
Egenandelen er høyere enn taksten for poliklinisk obduksjon, slik at det blir rent tap 
dersom det skal gjøres toksikologisk undersøkelse ved ikke-rettsmedisinske 
obduksjoner av personer som dør utenfor sykehus. Har tatt opp dette via Helse Sør-
Øst.  
5. Sertifisering av obduksjonsteknikere. Faggruppen har gitt innspill i arbeidet til NMT. 
 
Faggruppe i Perinatalpatologi og placenta (ved Gitta Turowski) 
I 2013 hospiterte gruppemedlemmer på OUS-Ullevål, fra Stavanger (Hege Dirdahl) og 
Tromsø (Cecilie Nordbakken) i en 14 dagers periode hver. 
Vi diskuterte diagnosekriteriene på rutine diagnostikk og problemkasus.  
Møte hadde vi ikke, men mail og telefonkonferanser. 
Neste møte er planlagt direkte etter Patologforeningens årsmøte, 29.03.2014. 
Høstmøte vil være i forbindelse med De Norske Perinataldagene 2014. 
Vi har etablert standardisere Placenta diagnosekategorier i Snomed på Ullevål. 
Neste kurs planlegges til 2014. 
 
Faggruppe for Urologisk patologi: Aud Svindland har trukket seg  
Nylig konstituert ny leder etter at Aud Svindland trakk seg. Nytt medlem fra OUS er 
Ulrika Axcrona. Gruppen har startet arbeid med maler og ønsker å forsterke arbeidet i 
gruppen til neste år. 
 
 

 

 

Ying Chen (leder)    Magnus Røger (sekretær)  
   


