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Forord 

 

Den norske patologforening (DNP) er en av de fagmedisinske foreninger under 
Legeforeningen og har 354 medlemmer. Den foreliggende årsrapporten innholder 
gjennomgang av styrets og foreningens aktivitet og regnskap i 2013. Årsrapporten 
innholder i tillegg til aktivitetsstall, nå også svartid som rapportert fra avdelinger 
og private laboratorier i landet.   

DNPs formål er å fremme patologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling. 

2013 har vært travelt på mange fronter. Arbeidsmengden for patologer i Norge er 
fortsatt økende både pga flere prøver, mer komplekse undersøkelser samt økende 
tverrfaglig aktivitet. Vi har fortsatt våre økonomiske og organisatoriske 
utfordringer. Dette er viktig å synliggjøre. DNP ved leder og andre medlemmer har 
deltatt på flere konferanser og debatter med politikere i dette året. Vi har gitt 
innspill, og landets nye regjering har forstått at patologer er viktige ledd i 
diagnostikk og behandling av kreft. I hele landet skal etablerers diagnostiske 
sentere etter modell fra Danmark, for å forbedre pasientforløp. Sykehusenes 
økonomi er styrket med 2,7 milliarder under den nye regjeringen, og vi ser frem til 
at patologiavdelingene får en økende pott via sykehusenes budsjett. DNPs styre har 
også utarbeidet DNPs kreftstrategi-dokument i samarbeid med arbeidsgruppen og 
faggruppeledere, og dokumentet skal legges frem på årsmøtet i 2014. 

Diagnostikk og kvalitetsarbeid er sentralt i vårt fag; DNPs kvalitetsutvalget jobber 
nå bl.a. med nasjonale standardiserte besvarelser ved maligne svulster etter DNP's 
veileder. Vi har i tillegg utfordringer når det gjelder kodesystemet som ikke er 
oppdatert på lang tid. Helsedirektoratet skal nedsette en arbeidsgruppe som skal 
jobbe videre med kodesystem nasjonalt. 

Utdanning av flere kompetente spesialister er viktigere enn noensinne for at Norge 
skal klare å imøtekomme fremtidens behov. DNPs leder sammen med leder for 
spesialitetskomiteén har deltatt aktivt i flere møter som Helsedirektoratet og 
Legeforeningen har innkalt til angående endring av spesialitetsstruktur. Vi har også 
sendt inn vårt høringsinnpill angående den nye spesialitetsstrukturen i Norge.  

Fagutvalget, kurs-arrangørene og faggruppene har lagt ned mye arbeid for å 
opprettholde og videreutvikle fagkompanse.  I 2013 ble det gjennomført en rekke 
kurs som fremgår av årsrapporten. 

Det finnes15 faggrupper i DNP, og styret gjennomførte i november 2013 et seminar 
med faggruppelederne og utvalgsledere hvor man gjennomgikk aktiviteten i disse 
gruppene, -  og det var stort engasjement. Det ble også diskutert andre saker, 
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spesielt rundt kvalitetsarbeid i foreningen og kreftstrategi, og vi fikk mange gode 
innspill. 

Onkologisk forum er en viktig arena for alle som arbeider med diagnostikk og 
behandling av kreft, hvor man har muligheter for dialog med klinikere som har 
økende betydning, bl.a. i forbindelse med målrettet og skreddersydd behandling. 
Tradisjonelt har patologene vært dårlig representert der, hvilket vi trolig bør endre 
på. Til neste år ønsker vi å legge faggruppeseminaret i tilknytning til Onkologisk 
forum, som er viktig for integrering i kliniske fagmiljøer.  

Forskning og utdanning er som før viktige områder som vi stadig har 
oppmerksomheten rettet mot, - og jeg vil takke alle som har bidratt med postere, 
foredrag og artikler nasjonalt og internasjonalt i 2013. Forskningsutvalget jobber 
fortsatt aktivt med å fremme vitenskapelig utvikling og har bl.a. utarbeidet et 
dokument: ” Revisjon av diagnose i forbindelse med forskningsprosjekter som 
benytter diagnostisk patologimateriale”. Utdeling av stipend fortsetter i 2014, og 
beløpet beregnes ut fra foreningens økonomiske situasjon.  

I løpet av året har styret ved leder fortsatt sin besøksrunde til alle norske 
patologiavdelinger med svært nyttige møter på Sørlandet sykehus, i Tromsø, på 
Lillehammer og Laboratorium for patologi i Oslo, og jeg håper å kunne fullføre 
runden og besøke resten i løpet av neste år. 

Vi gratulerer Tromsø som har fått akkreditering i 2013, - og Sørlandet sykehus er 
rett rundt hjørnet. 

Vi har stadig en vital nettside, som vår redaktør Cecilie Alfsen kontinuerlig 
oppdaterer, og vi mottar gjerne innspill og bidrag til vår nettside. 

Vi vil minne våre kolleger som gikk bort i 2013: Hanna Strømme Koppang (Lab. for 
pat., Oslo), Flora Hartveit (Bergen), Ole Scott Knudsen (Radiumhospitalet, Oslo) og 
Erik Engebjerg (Molde). 

Til slutt vil jeg takke alle medlemmer for innsatsen i 2013! 

 

 

Ying Chen 

Leder, DNP 
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1.  ORGANISASJON OG FAGGRUPPER 
 
 

1.1  DEN NORSKE PATOLOGFORENINGS ORGANER 
 
Valgt for perioden mars 2012 – mars 2014 
 
 
1.1.1.  Styret 

Ying Chen, leder Akershus universitetssykehus, 
Lørenskog 

Wenche Reed, nestleder Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
Anne Pernille Harlem 
Dyrbekk, kasserer 

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 

Hege Aase Sætran, 
styremedlem 

Haukeland universitetssykehus, 
Bergen 

Magnus Røger, sekretær Fürst Medisinsk Laboratorium 
Tor-Arne Hanssen, 
styremedlem 

Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 

Gitta Turowski, varamedlem Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
 
1.1.2.  Fagutvalget 

Hege Aase Sætran, leder, 
fra styret 

Haukeland universitetssykehus, 
Bergen 

Lars Helgeland, fra 
spesialitetskomitéen 

Haukeland universitetssykehus, 
Bergen 

Birgitte Carlsen, 
varamedlem 

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 

Gøril Knutsvik, varamedlem Haukeland universitetssykehus, 
Bergen 

 
1.1.3.  IAP – Norwegian Branch 

Ying Chen, leder Akershus universitetssykehus, 
Lørenskog 

Wenche Reed,nestleder 
(DNPs representant i IAP) 

Oslo universitetssykehus (Ullevål) 

Magnus Røger, sekretær Fürst Medisinsk Laboratorium 
Anne Pernille Harlem 
Dyrbekk, kasserer 

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 

 
1.1.4.  Valgkomitéen 

Else Marit Løberg, leder Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
Ulrika Axcrona, medlem Oslo universitetssykehus (Montebello) 
Hans Kristian Haugland, 
medlem 

Haukeland universitetssykehus, 
Bergen 
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1.2   ØVRIGE UTVALG, KOMITÉER OG REPRESENTANTER 
 
 
1.2.1. Forskningsutvalget 

Wenche Reed, leder Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
Karsten Gravdal, sekretær Haukeland universitetssykehus, 

Bergen 
Sonja E. Steigen Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
Ole Petter F. Clausen Oslo universitetssykehus (Gaustad) 
Sverre H. Torp St.Olavs Hospital, Trondheim 

 
1.2.2. Kvalitetsutvalget 

Tor-Arne Hanssen, leder Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 

Peter Blom Akershus universitetssykehus, 
Lørenskog 

Målfrid Ok Manglerud Sykehuset Innlandet, Lillehammer 
Trond Viset St.Olavs Hospital, Trondheim 

 
1.2.3. UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) 

Ingunn Stefansson, fra Dnlf Haukeland universitetssykehus, 
Bergen 

 
1.2.4. Spesialitetskomitéen i patologi 

Rune Lilleng, leder Sykehuset Buskerud, Drammen 
Dordi Lea (YLF) Stavanger universitetssykehus 
Ingunn Marie Stefansson Haukeland universitetssykehus, 

Bergen 
Runa Braun  Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
Øystein Størksen St. Olavs Hospital, Trondheim 
Lars Helgeland, varamedlem Haukeland universitetssykehus, 

Bergen 
Ellen Berget, varamedlem Haukeland universitetssykehus, 

Bergen 
Benedicte Adams (YLF vara) Oslo universitetssykehus 

 
1.2.5.  Representant i FaMe 2013-2014 (Fagmedisinske foreninger i Dnlf) 

Anne Pernille Dyrbekk, YLF 
vara 

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 

 
1.2.6.  Legeforeningens landsstyre 2013-2014 (fra Fagmedisinske 

foreninger) 
Anne Pernille Dyrbekk, YLF 
vara 

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 

 
1.2.7.  European Group for Molecular Pathology (European Society of 

Pathology) 
Hege Russnes Oslo universitetssykehus (Montebello) 
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1.2.8.   Rådgivningsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 

Ying Chen Akershus universitetssykehus, 
Lørenskog 

 
1.2.9.  Nasjonal rådgivningsgruppe i Mammografiprogrammet 

Jon Lømo Oslo universitetssykehus, Bergen 
 
1.2.10.  Mammografiprogrammets patologi-gruppe 

Kjell Kjellevold Stavanger universitetssykehus 
Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Peter Blom Akershus universitetssykehus, 

Lørenskog 
Jon Lømo Oslo universitetssykehus (Ullevål) 

 
1.2.11.  Representant Gynekologisk kreftregister 

G. Cecilie Alfsen Akershus universitetssykehus, 
Lørenskog 

 
1.2.12.  Representant til styringsgruppen for Norsk Bryst Cancer Gruppe 

(NBCG) 
Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 

 
1.2.13.  Brystkreftregisteretes referansegruppe 

Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Marianne Brekke St. Olavs Hospital, Trondheim 
Elin Mortensen Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
Jon Lømo Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
Peter Blom Akershus universitetssykehus, 

Lørenskog 
 
1.2.14.  Representant til styringsgruppen for Norsk Lunge Cancer Gruppe 

(NLCG) 
Elin Richardsen Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
 
1.2.15. Representant til styringsgruppen for Norsk Melanomgruppe (NMG) 

Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
 
1.2.16. Representant til styringsgruppen i Norsk nevroendokrin 

tumorgruppe (NNTG) 
Patricia Mjønes St. Olavs Hospital, Trondheim 

 
1.2.17.  Styringssgruppen for Norsk Nyrebiopsiregister 

Harald Aarset St. Olavs Hospital, Trondheim 
Erik Heyerdahl Strøm Oslo universitetssykehus (Gaustad) 

 
1.2.18. Representant NordiQC 

Jan Klos Stavanger universitetssykehus 
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1.2.19.  Nettredaktør DNP  

G. Cecilie Alfsen Akershus universitetssykehus, 
Lørenskog 

 
1.2.20. Norsk APMIS-redaktør 

Anna Bofin St. Olavs Hospital, Trondheim 
 
1.2.21.  Medarbeidere i Tidskriftet (fra Tidsskriftets nettside 2013) 

G. Cecilie Alfsen Akershus universitetssykehus, 
Lørenskog 

Aasmund Berner Oslo universitetssykehus (Montebrllo 
Ole Didrik Lærum Universitet i Bergen 
Christian Lycke Ellingsen Stavanger universitetssykehus 
Wenche Reed Oslo universitetssykehus, Ullevål 
Steinar Aase Fylkeslegen i Telemark, Skien 

 
1.2.22.  Ad hoc grupper 
 

Helsedirektoratets arbeidsgruppe for cervixprøver 
Hans Kristian Haugland Haukeland universitetssykehus, Bergen 

 
 
 
 

1.3.  FAGGRUPPER I PATOLOGI 
 
 
1.3.1.  Faggruppe for Ben- og bløtvevspatologi 

Bodil Bjerkehagen, leder Oslo universitetssykehus (Montebello) 
Trond Viset St. Olavs Hospital, Trondheim 
Hans Kristian Haugland Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Vidar Isaksen Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
 
1.3.2.  Faggruppe for Cytologi 

Hans Kristian Haugland, 
leder  

Haukeland universitetssykehus (fra 
NFKC) 

Jannicke Berland Stavanger universitetssykehus 
Jon Lømo Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
Majid Salarinejad St. Olavs Hospital, Trondheim 
Oddrun Kolstad Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
Ying Chen Akershus universitetssykehus, 

Lørenskog 
 
1.3.3.  Faggruppe for Gastrointestinal patologi 

Solveig Nordheim Andersen, 
leder 

Akershus universitetssykehus, 
Lørenskog 

Else Marit Løberg Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
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Susanne Buhr Wildhagen Stavanger universitetssykehus 
Sonja Steigen Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
Patricia Mjønes St. Olavs Hospital, Trondheim 
Sabine Leh Haukeland universitetssykehus, Bergen 

 
1.3.4.  Faggruppe for  Gynekologisk patologi 

Ben Davidson, leder  Oslo universitetssykehus (Montebello) 
Ingunn Stefansson Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Marit Valla St. Olavs Hospital, Trondheim 
Tormod Eggen Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
 
1.3.5.  Faggruppe for Hematopatologi 

Lars Helgeland, leder  Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Lars Uhlin-Hansen Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
Jan Klos Stavanger universitetssykehus 
Harald Aarset St. Olavs Hospital, Trondheim 
Klaus Beiske Oslo universitetssykehus (Montebello) 

 
1.3.6.  Faggruppe for Ikke-melanocyttisk hudpatologi 

Silje Fismen, leder Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 

Harald Aarset St. Olavs Hospital, Trondheim 
Lisbet Sviland Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Magnus Røger Fürst Medisinsk laboratorium 

 
1.3.7.   Faggruppe for Ikke-neoplastisk nyrepatologi 

Harald Aarset. leder St. Olavs Hospital, Trondheim 
Sabine Leh Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Samer al-Saad Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
Erik Heyerdahl Strøm Oslo universitetssykehus (Gaustad) 

 
1.3.8.  Faggruppe for Lunge- og ØNH patologi 

Elin Richardsen, leder Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 

Friedemann Leh Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Sissel Wahl  St. Olavs Hospital, Trondheim 
Svetlana Tafjord Oslo universitetssykehus (Gaustad) 
Lars Helgeland Haukeland universitetssykehus, Bergen 

 
1.3.9.  Faggruppe for Mammapatologi 

Lars A. Akslen, leder Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Per Bøhler Oslo universitetssykehus (Montebello) 
Elin Mortensen Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
Marianne Brekke St. Olavs Hospital, Trondheim 
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G. Peter Blom Akershus universitetssykehus, 
Lørenskog 

Jon Lømo Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
 
1.3.10.  Faggruppe for Melanocytisk patologi 

Lars A. Akslen, leder  Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Trine Brevik Oslo universitetssykehus (Gaustad) 
Ole Petter F. Clausen Oslo universitetssykehus (Gaustad) 
Harald Aarset St. Olavs Hospital, Trondheim 
Sonja Steigen Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
 
1.3.11.  Faggruppe for Molekylær patologi 

Hege Russnes, leder Oslo universitetssykehus (Montebello) 
Lill-Tove Busund Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
Harald Aarset St. Olavs Hospital, Trondheim 
Olav Vintermyr Haukeland universitetssykehus, Bergen 

 
1.3.12.   Faggruppe for Nevropatologi 

David Scheie, leder Oslo universitetssykehus (Gaustad) 
Sverre H. Torp St. Olavs Hospital, Trondheim 
Hrvoje Miletic Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Sigurd Lindal Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
 
1.3.13.   Faggruppe for Obduksjonspatologi 

G. Cecilie Alfsen, leder Akershus universitetssykehus, 
Lørenskog 

Borghild Roald Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
Ivar Nordrum St. Olavs Hospital, Trondheim 
Bjørn Bertelsen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Vidar Isaksen Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
Christian Lyche Ellingsen Stavanger universitetssykehus 

 
1.3.14.  Faggruppe i Perinatalpatologi og placenta 

Gitta Turowski, leder Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
Borghild Roald Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
Aage Erichsen Oslo universitetssykehus (Ullevål) 
Christina Vogt St.Olavs Hospital, Trondheim 
Karin Collet Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Cecilie Nordbakken  Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø 
Ståle Sund Førde sentralsjukehus 
Bjarne Lomholt Beck Helse Fonna, Haugesund 

 
1.3.15.  Faggruppe for Urologisk patologi 

Tor-Arne Hansen (leder) Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 
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Ulrika Axcrona Oslo universitetssykehus (Montebello) 
Ole Johan Halvorsen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Øystein Størkersen St. Olavs Hospital, Trondheim 
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2.   MEDLEMSSKAP 
 
 

2.1.  FORENINGENS MEDLEMSTALL 
 
 
2.1.1.  Medlemskategori/Aldersgruppe 
 

 
 
2.1.2. Medlemskategori/Kjønn 
 

 
 
2.1.3.  Aldersgruppe/Kjønn 
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2.1.3. Yrkesforening/Lokalforening Kryss 
 

 
 
2.1.5.  Godkjente spesialister i: 
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2.2.  ÆRESMEDLEMMER 
 

 

Navn Oppnevnt  

Aagot Christie Løken 1983 1911 - 2007 

Bjarne Reidar Eker  1983 1903 - 1996 

Leiv Kreyberg  1983 1896 - 1984 

Thorvald Stokke  1983 1910 - 1995 

Erik Waaler  1983 1903 - 1997 

Kristen Arnesen  1988 1918 - 2005 

Olav Hilmar Iversen  1988 1923 - 1997 

Fredrik Skjørten  1988 1927 

Rolf Gundersen  1993 1936 - 2004 

Leif Jørgensen  1995 1926 

Anna Elisabeth Stenwig  1998 1936 

Per Brandtzæg  1998 1936 

Leif Bostad 2012 1946 

Tor Jacob Eide 2012 1946 

Olav A. Haugen 2012 1934 

Frøydis Langmark 2012 1941 

Helge Stalsberg 2012 1932 
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3.  STYRETS AKTIVITETER 
 
 

3.1.  Referat fra styremøte 4.2.13 Legenes hus, Oslo 
 

Tilstede:  Ying Chen, Tor-Arne Hanssen, Anne Pernille H. Dyrbekk, Wenche 
Reed,  Magnus Røger (referent), Hege Aase Sætran  

 

 
Sak 1/13  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent uten merknader. 

 

Sak 2/13  Godkjenning av referater styremøtet 07.12.2012 

Hege hadde noen små kommentarer, ellers godkjent uten merknader. 

 

Sak 3/13 Orienteringssaker 

a. Brev fra legeforeningen om rekrutterings- og utdanningskapasitet i 
kreftrelaterte spesialiteter. Dette handler også om jobbglidning og 
fornuftig arbeidsfordeling i avdelingene. Leger opplever av kontor- og 
andre støttefunksjoner svikter. Legen må ofte skrive selv. Mangel på 
bioingeniører til å skjære blokk bidrar til lange svartider. 

b. Legeforeningen inviterer innspill til temaer for legeforeningens 
statusrapport 2014. Etter forslag fra Wenche har styret oversendt 
følgende forslag:  

”Status for kombinerte stillinger for LIS og overleger - et av de 
viktigste tiltak i helsetjenesten for å styrke klinisk forskning er 
muligheten til å kombinere en akademisk og klinisk karriere. 
Kombinerte stillinger med tid til forskning er et sentralt 
virkemiddel. Den norske patologforening ønsker en 
statusrapport over hva som foreligger av kombinerte stillinger i 
helsetjenesten, med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten, 
rekrutteringen til disse stillingene og i hvilken grad disse brukes 
til tid for forskning.” 

c.  Helsedirektoratet har overtatt spesialistgodkjenningen. Det er 
opprettet arbeidsgrupper med beslektede spesialiteter. Ying 
representerer patologi. Styret utarbeider et innspill om rettsmedisin 
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som kompetanseområde i medisin, og rettspatologi som 
kompetanseområde i patologi. 

d. Årsrapporten fra forskningsutvalget ble presentert. Taksthefte 
snart ferdig. Retningslinjene for DNPs reisestipend er revidert og vil 
bli lagt fram på årsmøtet 2013. Medlemmene i forskningsutvalget har 
sittet i fire år, fornyelse med nye medlemmer kan vurderes. 

e. Kvalitetsutvalget jobber med nytt kodeverk, og standardisering av 
besvarelser. Biopsiveilederen er patologforeningens svar på hvordan 
besvarelser skal standardiseres. Er vedlikehold av maler noe for 
overordnet myndighet? Problemstillingen kan legges frem på 
årsmøtet.  

f. DNPs representant til det nasjonale laboratoriekodeverket er Tor-
Arne Hanssen. Tor-Arne og Anne Pernille vurderer om det skal søkes 
midler fra legeforeningens kvalitetsfond.  

g. Den nasjonale kvalitetskonferansen 2013. Er det naturlig at DNP 
eller sykehusene er representert? Mange slike konferanser rundt om i 
Europa handler mest om pasientsikkerhet og lite relevant stoff for 
patologer. 

h. Henvendelse fra Norsk forening for gynekologisk onkologi om ny 
klassifikasjon av vulva-neoplasi. Vurderingen av om denne skal 
anbefales bør ligge hos DNPs faggruppe for gynekologisk patologi.   

i. Lederen for faggruppe for hematopatologi, Jan Delabie, flytter 
utenlands, og ny leder må oppnevnes. Det er naturlig å spørre Delabie 
om forslag til navn, gruppen kan så selv velge ny leder.   

Styret har fått inntrykk av at faggruppe for gynekologisk patologi ikke 
fungerer etter hensikten. Det er naturlig å spørre lederen av gruppen, 
Ben Davidson, om løsningsforslag, eller om gruppen bør oppløses og 
nye medlemmer foreslås. 

j. Arbeidet med Årsrapport 2012 er i rute, det mangler blant annet 
regnskap som foreløpig ikke er ferdig.  

k. Kurs 2013 (Hege) Planlagte kurs kommer i årsrapporten. Det er 
lenge siden det har vært kurs i urologisk patologi, mannlige genitalia, 
cervix. Det er ønskelig at faggruppene skal drive frem kurs, men ikke 
nødvendigvis holde kursene selv. Kurs skal primært være beregnet på 
leger i spesialisering (LIS). 

Sak 4/13  Årsmøtet 2013. Det skal sendes ut innkalling og sakspapirer senest to 
uker på forhånd. Det er satt av 3 timer til årsmøtet. Ying skal 
gjennomgå årsrapporten. Saker det skal voteres over, for eksempel 
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endringer i retningslinjer for reisestipend og vedtekter for foreningen, 
behandles til slutt. hege og Anne Pernille er tellekorps.  

Sak 5/13 Ying presenterte forslag til oppgavefordeling mellom styrets 
medlemmer som ble vedtatt: 

Leder 

Har det øverste ansvar for foreningen og er talsperson utad vis-a-vis 
myndigheter, media og andre organer. Leder velges direkte av 
medlemmene på årsmøtet for 2 år av gangen. Leder styremøtene samt 
årsmøte. Har ansvar for årsrapporten i samarbeid med sekretæren og 
styremedlemmene. Ansvar for delegering av høringsnotat og andre 
oppgaver. 

Nestleder 

Samarbeider nært med leder, og er stedfortreder for leder. Nestleder 
er leder i forskningsutvalg og har et spesielt ansvar for vurdering av 
søknad til forsknings/ reisestipend. Nestleder er Norges representant i 
IAP. 

Sekretær 

Samarbeider nært med leder, og skriver bl.a. møtereferater, 
årsrapporten og administrerer foreningens korrespondanse og arkiv. 
Sekretæren har spesielt ansvar for at frister overholdes, ved 
korrespondanse, uttalelser, høringer o.a.  

Ansvar for innkalling til styremøter og årsmøte. 

Styremedlem (fagutvalgets leder) 

Samarbeider nært med leder, har ansvar for korrespondanse når det 
gjelder fag.   

Koordinerer DNPs kurs. Holder seg oppdatert om planlagte og avholdte 
etterutdanningskurs i regi av DNP.  

 
Styremedlem (kvalitetsutvalgets leder) 

Samarbeider nært med leder og har ansvar for kvalitetsarbeid i 
foreningen, dessuten for korrespondanse når det gjelder 
kvalitetsrelaterte oppgaver. Holder seg oppdatert innen 
kvalitetsrelaterte emner. 
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Kasserer 

Har ansvar for regnskap og budsjett. Administrerer alle inn- og 
utbetalinger.  

Samarbeider med leder, har ansvar for korrespondanse når det gjelder 
økonomi. Ansvar for bestillinger av lokaler, reiser, hotellrom etc. 
Øvrige arbeidsoppgaver, spesielt i forbindelse med årsmøtet, fordeles 
internt i styret. Styret kan nedsette utvalg med interne og/eller 
eksterne medlemmer for utredning av spesielle saker.  

 

Sak 6/13 Kreftstrategiplanen som ble presentert i 2012 sa svært lite om 
patologi, forslagene fra patologen i arbeidsgruppen var stort sett 
strøket. Helsedirektoratet mente at detaljer om patologi ikke var 
relevant i denne planen, men egen kreftstrategiplan fra DNP var 
velkommen. Ying har derfor ledet arbeidet med en egen plan som 
omhandler utfordringer i patologi. Den skal være et dokument fra DNP 
om hva som trengs for å møte kreftutfordringen i årene fremover. 
Dokumentet er ikke ferdig. det er derfor for tidlig å behandle den på 
årsmøtet 2013.  

Sak 7/13 Søknad til DNPs reisestipend (Wenche). Det kom inn bare en søknad, 
fra Svetlana Tafjord, den ble innvilget. 

Sak 8/13 Forslag til nye retningslinjer for DNPs reisestipend legges frem på 
årsmøtet 2013. Stipendet skal ikke dekke kostutgifter, men reise 
og/eller opphold. Det er viktig at utbetalinger ikke utløser 
arbeidsgiveravgift. 

Sak 9/13  Samarbeid med FHI om utdanning av patologer. Spesialitetskomiteén 
har saken til vurdering, og styret avventer endelig konklusjon fra dem. 

Sak 10/13 Thyreoideapatologi som egen faggruppe? Styret har innhentet råd fra 
faggruppe for mammapatologi, og faggruppe for lunge- og ØNH-
patologi. Vedtak: thyreoideapatologi skal tilhøre faggruppe for 
mammapatologi. 

Sak 11/13 ”Veileder i obduksjon av voksne” forelå rett før styremøtet, så styret 
kunne ikke vurdere alle sider ved den. Imidlertid ble det reist 
spørsmål om retningslinjer ved smitteeksposisjon. Veilederen vil bli 
lagt frem på årsmøtet.  

Sak 12/13 Budsjett 2013 og økonomi ble lagt frem.  

Sak 13/13 Eventuelt: Væskebasert cytologi: Problemstillingen legges frem på 
cytologiforeningens årsmøte neste helg. 

 



DNP Årsrapport 2013  
 
                                                                                                    

 21 

Ying Chen   Magnus Røger 

Leder    Sekretær 

 

 

3.2. REFERAT FRA STYRESEMINAR I DEN NORSKE 
PATOLOGFORENING 

 

SOLSTRAND FJORDHOTELL 

Mandag 27.05.2013 kl 11.00-19.00 

Tirsdag 28.05.2013 kl 09.00-14.00 

Tistede:  Ying Chen, Anne Pernille H. Dyrbekk, Tor-Arne Hanssen, 

 Wenche Reed, Magnus Røger, Hege Sætran 

Referent:  Magnus Røger 

Saksliste 
 

Sak 14/13 Godkjenning av saksliste og innkalling. 

  Godkjent uten merknader 

Sak 15/13 Godkjenning av referat fra styremøtet 04.02.2013. 

  Godkjent etter små merknader 

Sak 16/13 Foreløpig godkjenning av referat fra årsmøtet 2013. 

  Diskutert, juster og godkjent med justeringer.  

Sak 17/13 Orienteringssaker 

Ny representant til Rådgivningsgruppen for mammografiprogrammet er 
Jon Lømo. 

Representant til styret i Norsk nevroendokrin tumorgruppe er Patricia 
Mjønes.  
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Nytt medlem i DNPs faggruppe for hematopatologi etter Jan Delabie 
er Signe Spetalen. Gruppen velger selv sin leder. Det sendes 
utnevningsbrev fra styret   

  Kvalitetsprisen 2013 fra Norsk Forum gikk til Tromsø. Styret  
  gratulerer.   

Søknad om økonomisk støtte fra Dnlf til prosjektet "Standardisering av 
biopsibesvarelser i Norge" er sendt inn. Det forventes svar før 
sommerferien. 

Søknad fra patologforeningen om fritak for revisjonsplikt ble 
behandlet på Legeforeningens sentralstyremøte i april. Det ble vedtatt 
å ikke lette på kravet til revisjon, men rammetilskuddet til de 
fagmedisinske foreningene økes med 10.000 kr til 110.000 kr fra 2014. 
Beløpet er ment å skulle dekke utgifter til revisjon og fem styremøter. 

Brev fra legeforeningen om endelig fordeling av kontingentmidler for 
2013. DNP får 280.400 kr i samlet overføring, grunnbeløp pluss 
medlemstilskudd basert på antall medlemmer. 

Legeforeningen har sendt oversikt over patologer uten registrert e-
post adresse. DNP ved Magnus kontakter dem og informerer om at 
årsrapporten heretter kun blir utsendt elektronisk.  

Reisestipend 2013 er tildelt Sverre Torp og Svetlana Tafjord. 

Nasjonalt kodeverk: Tor-Arne ga et referat angående møter med 
Helsedirektoratet. Arbeidet er fortsatt i støpeskjeen. Ønskelig at 
faggruppene bidrar i vedlikeholdet av SNOMED. Danmark har 
oppdatert sin SNOMED. Sak til faggruppeseminaret 26.november 2013. 

Høring – Endring i forskningsetikkforskriften. Wenche har sett på 
denne. DNP fant ikke grunn til å gi kommentar. 

Høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale 
temaer i sykehuspolitikken. DNP fant ikke grunn til å gi kommentar. 

Høring - Invitasjon til å foreslå medlemmer til Bioteknologinemnda. 
DNP har foreslått Christina Vogt.  

Høring/kommentarrunde - Helsedirektoratets utredning om 
 spesialitetsstruktur og -innhold. Høringssvar er sendt etter 
 samarbeid mellom spesialitetskomiteen og styret i  DNP  

Sak 18/13 Det er tid for reoppnevning av de av DNPs faggrupper som har 
 sittet sin funksjonstid på 4 år. Det sendes ut et brev til dem fra styret. 
Magnus lager et forslag til  brevet Det  bør være avklart hvem som 
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reoppnevnes og hvem som evt blir nye medlemmer før f 
aggruppeseminaret 26.nov. Oppdatering på neste styremøte 

Sak 19/13 Faggruppeseminar 2013 på Gardermoen tirsdag 26.nov, etterfulgt  av 
styremøte.  

Program:  Retningslinjer, diagnostiske kriterier, standardisering, 
maler, faggruppenes nettsider, kurs, nasjonalt kodeverk.  
Magnus/Ying sender innkalling til faggruppeledere (man 
må ha vara hvis ikke gruppeleder kan delta), styret, 
forskningsutvalg, kvalitetsutvalg, fagutvalg.  

 Faggruppene sender i forkant av møtet presentasjon av sin aktivitet. 

Sak 20/13 Magnus og Ying har laget informasjonsbrev til legeforeningens fag- og 
spesialforeninger om at DNP har opprettet faggrupper og Veileder i 
biopsibesvarelse. Brevet skal inneholde lenke til faggruppene og 
Veilederen, samt e-postadresse til lederne.  

Sak 21/13 Forslag om å fjerne krav om obligatorisk kurs i  

rettsmedisin for spesialistgodkjenning i patologi.  
Fagutvalget har diskutert saken og går inn for å beholde kurset. Det er 
viktig at patologer har kunnskap i rettsmedisin. Man ønsker uansett 
ikke å gjøre endringer før forholdet mellom rettsmedisin/rettspatologi 
og patologi er avklart hos myndigehetene. Rettspatologi foreslås som 
kompetanseområde i patologi i utredningen som er sendt på høring om 
spesialitetsstrukturen.  

 

Sak 22/13 Spesialitetskomitéen har vurdert tilbudet fra FHI om at LIS i patologi 
kan få hospitere og obdusere på FHI. Spesialitetskomitéen har laget en 
uttalelse som konkluderer med at: ” gjeldende regler for 
spesialistutdanning i patologi ikke er til hinder for at rettsmedisinske 
obduksjoner utført ved FHI kan godkjennes på lik linje med vanlige 
medisinske obduksjoner utført på godkjent utdanningsinstitusjon og i 
godkjent utdanningsstilling. For at tjenesten skal kunne godkjennes 
kreves imidlertid at FHI enten søker om godkjenning for 1 år av 
spesialistutdanningen ihht krav i de generelle bestemmelser for 
spesialistutdanning av leger, eller at det opprettes en avtale om 
samarbeid om spesialistutdanning i patologi mellom FHI og godkjent 
utdanningsinstitusjon i patologi som ønsker å benytte tilbudet fra FHI 
om hospitering for LIS.” Ying tar kontakt med Rune Lilleng om at kopi 
av uttalelsen bør sendes til alle landets patologiavdelinger. 

Sak 23/13 Henvendelse fra Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) om 
sertifiseringsordning. Dette er en sak for faggruppe obduksjon som får 
mandat til å jobbe videre med saken. Styret støtter ønsket om 



DNP Årsrapport 2013  
 
                                                                                                    

 24 

sertifisering, det handler om å sikre kvalitet. Det sendes ut et 
brevsvar til NMT med kopi til faggruppe obduksjon. 

 

Sak 24/13 Kreftregisteret har opprettet flere spesial-registere. Disse har rett til 
 å få utlevert data fra patologiavdelingene. Data må ofte hentes ut 
 manuelt. Det er tidkrevende, men man kan ikke si nei. Registrenes 
 ønske om detaljnivå kan noen ganger gå utover hva som er faglig 
forankret og handler mer om forskning. Derfor viktig å skille mellom 
diagnostikk og forskning. Det må være en faglig prosess  om hva som 
skal stå i et patologisvar hvor en patolog må være med. Det sendes 
brev til Elin Richardsen som tok opp saken, med kopi til  Bjørn 
Møller, Kreftregisteret.  

Sak 26/13 Arbeid i kvalitetsutvalget 

Utvalget jobber fortsatt med malbruk. Planen er å sende ut brev til 
faggruppene før sommeren. DNP har mottatt henvendelse fra Ingjerd 
Lien Kvelstad og Inger Nina Farstad om mulighet for elektroniske 
maler i kommende nytt felles laboratoriedatasystem i Helse Sør Øst. 
Slike maler må forankres i DNPs faggrupper. DNP sender ut brevsvar til 
Ingjerd og Inger Nina.Tor Arne og Wenche  lager et utkast. 

Sak 27/13 Arbeid i forskningsutvalget (FU) 

FU skal ferdigstille takstheftet etter innspill fra årsmøtet 2013. 
Aktuell problemstilling 

for FU er hvordan man håndterer saken når det under forskning 
oppdages feil diagnoser ved gjennomgang av biobankmaterialer.  

Wenche ønsker å fratre som styrets medlem i FUetter neste årsmøte. 
Forslag til nytt FU-medlem fra styret er velkommen.  

  

Sak 28/13 Patologforeningens reisestipend 

Det presiseres i vedtektene at bevilgede midler ikke kan brukes til 
annet enn det er søkt om. Anne Pernille lager forslag til nytt 
tildelingsbrev hvor dette presiseres. 

Sak 29/13 Kursplan 

Fagutvalget har diskutert innspill fra radiologi og anestesi på 

årsmøtet om organisering av kursene i spesialistutdannelsen. Disse 
innspill er ikke uten videre overførbare til patologi siden vi er så få. 
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DNP velger å forholde seg til eksisterende kursplan fra 2009. Det 
presiseres at det er viktig at nivået på våre kurs er tilpasset LIS  

Det har vært bra kursaktivitet i 2012 og 2013. 2014 ser lovende ut.  

Fagutvalget har kontaktet faggrupper som burde holde kurs snart. 
Siden det er så få nye LIS per år, er det vanskelig å lage egne 
innføringskurs.  Styret diskuterte om det er en mulighet å lage 
nettbaserte innføringskurs. Hege vil undersøke dette videre.  

Sak 30/13 Kursmateriale på nettsiden  

Styret ønsker at mest mulig av kursmateriale skal legges ut på DNPs 
nettsider, slik at materialet er tilgjengelig for flest mulig. Styret kan 
ikke pålegge noen å dele ssitt materiale, og opphavsrett er beskyttet 
ved, lov, det gjelder også for DNPs nettsider. Info om dette til 
faggruppene. Det er ønskelig at dokumenter legges ut som pdf.  Styret 
sender et brevsvar  til Cecile Alfsen som har tatt opp saken.  

Sak 31/13 Årsmøtet 2014 og årsmøtekurs i gastrointestinal patologi arrangeres av 
AHUS på Vika Atrium 28-29. mars. Det skal diskuteres om årsmøte og 
årsmøtekurs heretter skal legges midt i uka og ikke til helger. Aktuelle 
temaer til årsmøtet er kvalitetsarbeid/akkreditering, DNPs 
kreftstrategidokument, diagnoserevisjon ved forskning. Faggruppene 
presenterer hva som er nytt. Det har de siste årene vært få påskeegg 
fra LIS, og avdelingene bør motivere LIS til å legge fram kasus. Når det 
gjelder pris for beste kasus, så bør LIS få prisen dersom stiller likt med 
overlege. 

Sak 32/13 Økonomi 

DNPs utgifter er  høyere enn det beløp foreningen får overført fra 
Dnlf, og kapitalen skrumper. Forklaringen er høy aktivitet, 
faggruppeseminar , forskningsreisestipend, samtidig som vi får 
mindre penger fra legeforeningen.  Tilskuddet fra legeforeningen er 
ment å dekke utgifter til regnskapsfører/revisor og 5 styremøter 
per år. Det betyr at annen aktivitet stor grad må finansieres på 
andre måter. I første omgang har vi søkt legeforeningens 
kvalitetsfond om støtte til prosjekt om standardisering av 
biopsibesvarelser.  Styret er enige om at vi ikke kan utbetale i 
reisestipend mer enn hva foreningen tjener i renter. Vi burde 
prioritere faggruppene og gi dem mulighet til å møtes. 
Reisestipendet skal evalueres av årsmøtet 2014 

   

 Brev fra DNP ved Anne Pernille om dekning av utgifter til planlegging 
av kurs er sendt 

til økonomidirektør og fagsjef i  legeforeningen. Vi avventer svar. 
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Eventuelt 

Brev fra leder av FaMe om å melde inn kandidat til valget 
 1.september når Hege trekker seg. Styret foreslår Magnus som nytt 
medlem. Det er ikke sikkert patologi kommer med denne gangen. 

ESP: Vi har ikke vært på styremøtene i forkant av kongressene. Skal 
DNPs leder være på møtene?  

Styret: alle står på valg, også valgkomiteen. Flere i styret har meldt 
 at de trekker seg. Ying ber Cecilie sende e-post til alle medlemmene i 
DNP om at det skal være valg i mars, og be om at de som kunne være 
interessert i delta i styret melder seg til valgkomiteen ved Else Marit 
Løberg.  

 

DNPs PC er defekt. Det vurderes om foreningen er tjent med å  
 kjøpe en ny, eller om vi skal basere oss på å lagre dokumenter i 
nettskyen. Tas opp på neste styremøte som blir fredag 23.august 2013 
i Legenes hus, Oslo. 

 

 

 

31.05.2013 

Ying Chen    Magnus Røger 

  Leder     Sekretær 
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3.3 REFERAT FRA  STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING 

 

Drammensveien 82 B, Oslo 

 23.08.2013 kl 10.00-16.00 

 

Tistede:  Ying Chen, Anne Pernille H. Dyrbekk, Tor-Arne Hanssen,  

   Wenche Reed, Magnus Røger, Hege Sætran 

Referent:  Magnus Røger 

Saksliste 
 

Sak 33/13 Godkjenning av saksliste og innkalling. Godkjent uten   
     bemerkninger. 

 

Sak 34/13 Godkjenning av referat fra styreseminaret på Solstrand  

27-28.05.2013. Godkjent med små justeringer. 

 

Sak 35/13 Orienteringssaker 

DNPs representant i Norsk Lunge Cancer Gruppe: Elin Richarsen har 
sagt ja og fortsetter 

Høring – Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016).  Styret 
besluttet å ikke lage høringsnotat da saken ikke er  relevant for DNP. 

Høring - Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov.  
Helseregionene og helseforetakene lager høringsnotat, ikke relevant 
for DNP å lage eget notat. 

Høring – Policynotat om ledelse i sykehus. Frist 3.september.  Styret 
besluttet å ikke lage høringsnotat, men tar saken til orientering.  

Høring - Revidert studieplan til profesjonsstudiet i medisin i Oslo. 
Invitasjonen til innspill er videresendt til universitetsavdelingene som 
så langt ikke har gitt tilbakemelding 
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Høring -  Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 
diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft. Invitasjonen 
til innspill er videresendt til Faggruppe for gastrointestinal patologi 
som  arbeider med saken. 

Referat fra siste UEMS-møte i Madrid, 7-8 juni 2013 (vedlegg). 

DNPs representasjon på ESP møter. Styret mener at DNPs leder bør 
delta. 

   

Sak 36/13 Faggruppeseminar 2013 på Thon Hotel Opera tirsdag 26.nov kl 0930-
1530, med lunsj 12-13. Program må snart sendes ut. Aktuelle temaer: 
Arbeid i kvalitetsutvalget: maler, akkreditering osv, kurs, DNPs 
kreftstategi, nye spesialistskjema (Rune Lilleng), nettsiden (Cecilie). 
Oppdatering av Veilederen: Skal det gjøres mellom nyttår og årsmøtet 
slik at den alltid er oppdatert til årsmøtet? Nytt fra faggruppene?  

 

Sak 37/13   Kursplan: Det blir 3 kurs i høst, og bra med kurs også i 2014. 
Gjennomføring av kurs: Arrangørene kan bruke kongressentra og 
koordinatorkontor for å redusere det praktiske arbeidet. Danmark har 
innført introduksjonskurs for leger som nylig har begynt i patologi. 
Styret mener det er for få kandidater i Norge til at det er 
hensiksmessig med tilsvarende kurs hos oss. Vi kan ta opp på 
faggruppemøtet om DNP skal kontakte den danske  patologforeningen 
for å høre om mulighet for samarbeid  slik at våre kandidater kan 
delta på deres kurs.  

 

Sak 38/13 Oralpatologi. Professor emeritus i oralpatologi Tore Solheim har søkt 
tannlegeforeningen om å anbefale oralpatologi som en egen 
spesialitet for tannleger. Solheim ber om DNPs syn på saken. Styret 
har i prinsippet ingen kommentar til hvordan tannlegene organiserer 
faget sitt. Imidlertid bør oralpatologiske fagmiljø ikke bli for små og 
isolerte. DNP vil derfor ønske velkommen et samarbeid mellom 
oralpatologer og generelle patologer. Dette er nyttig også for de 
generelle patologene som i realiteten besvarer en stor andel av 
biopsiene fra munnhule. 

 

Sak 39/13 DNPs PC er defekt, og styret besluttet å kjøpe ny. Magnus ordner 
dette 
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Sak 40/13 DNPs kreftstrategiplan 

Wenche har revidert arbeidsgruppens utkast. Styret er enige om 
 dokumentets form. De enkelte tiltak skal det jobbes videre med. 
Utkastet skal sirkulere mellom styrets medlemmer. Planen legges fram 
på faggruppemøtet i høst og vedtas på årsmøtet 2014.   

 

Sak 41/13 Arbeid i kvalitetsutvalget:  

Mal for patologirapportenes layout skal introduseres på 
faggruppemøtet i høst. Tromsø er akkreditert som første avdeling i 
Norge, 70% av virksomheten er akkreditert. Hver spesialfunksjon i 
avdelingen har minst en akkreditert metode. System også på alle 
opplæringsprogrammer. Kristiansand har levert søknad om 
akkreditering.  

 

Sak 42/13 Arbeid i forskningsutvalget 

Det arbeides med forskerkurs. Ole Petter Clausen og Wenche Reed 
slutter som FU-medlemmer etter neste årsmøte. Styret bør finne nytt 
FU-medlem fra OUS som også kan sitte i styret. Takstheftet er ferdig, 
kan legges ut på nettet. Justering av en setning? Styret kan 
prisjustere. Revisjon av diagnoser i forbindelse med 
forskningsprosjekter er en aktuell problemstilling som kan tas opp på 
faggruppemøtet i høst og/eller på årsmøtet 2014.  

  

Sak 44/13 Årsmøtet 2014 med valg av nytt styre 

 Minst 3 av styrets medlemmer takker av. Forslag til nye medlemmene 
til neste styremøte. 

 

Sak 45/13 Reoppnevning av faggrupper som har sittet mer enn fire år: 

Mamma, Melanom, GI, Hemato: alle medlemmer fortsetter. 

Lunge/ØNH: alle fortsetter, men de ber om 2 ekstra medlemmer fordi 
det er to forskjellige fagområder. Styret går inn for å utvide gruppen. 

 Molpat, Gyn: ikke avklaret.  

 Uro: Aud Svindland trekker seg som leder. 
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Sak 46/13 Henvendelse fra Bergen reiselivslag om DNP kan arrangere 
Intercongress Meeting of the European Society of Pathology – ESP i 
Bergen et av de nærmeste årene. Styret besluttet at vi ikke har 
kapasitet til å påta oss et slikt arrangement. Magnus sender svar til 
Bergen reiselivslag.  

 

Sak 47/13 Økonomi (Anne Pernille)  

Oversikt over budsjett 2013 og utgifter ble lagt frem. Foreningen har 
ikke brukt mye penger så langt i år, men får store utgifter i 
forbindelse med faggruppeseminaret i høst.  

   

1.1.1 Eventuelt 

 

Planlegging av kurs: Viktig å budsjettere alle utgifter, ellers problem 
med refusjon. 

Lars Akslen sagt opp som norsk APMIS-redaktør. Anna Bofin har sagt ja 
til å overta.  

  Algoritme for oppfølging av positiv cervicovaginal cytologi.  
   

Henvendelse sendt til faggruppe for cytologi. Styret avventer deres 
vurdering. 

 

Ahus 29.08.2013 

 

 

Ying Chen     Magnus Røger 

   Leder     Sekretær 
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3.4  REFERAT STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING 

 

Legenes hus onsdag 27.11.2013 kl. 10-16 

 

 

Tilstede:  Ying Chen, Anne Pernille H. Dyrbekk, Tor-Arne Hanssen,  

   Wenche Reed, Magnus Røger, Hege Sætran 

Referent:  Magnus Røger 

Saksliste 
 

Sak 48/13 Godkjenning av saksliste og innkalling 

Godkjent uten innvendinger 

Sak 49/13 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.08.2013 

Referatet ble godkjent med små justeringer.  

Sak 50/13 Orienteringssaker 

Høringssvar fra DNP - Policynotat om oppgaveglidning i 
helsetjenesten.  

Høringssvar fra DNP - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer 
for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft.  

Høringssvar fra DNP - Overvåking av HPV-vaksinens effekt - Endring av 
MSIS-forskriften  

Valg av FaMe-representant: Anne Pernille Dyrbekk ble 1.vara for LIS, 
gruppe 5.  

Reoppnevning av faggrupper: Det er kommet nye medlemmer i flere 
av faggruppene. Disse er oppnevnt for 4 år. Det er relativt få 
faggruppemedlemmer fra Helse Sør-Øst utenom OUS.   
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Reoppnevning av medlemmer i rådgivningsgruppen for 
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft:  Jannicke Berland er NFKCs 
representant og Ying Chen er DNPs representant de neste 4 år. 

Forslag til patolog i redaksjonsgruppen for CIN-kapittelet i NGFs 
nasjonale retningslinjer. Jannicke Berland har takket ja, 

Ny DNP datamaskin:  En ny MacBook Air og ekstern harddisk for backup 
av DNPs arkiv er innkjøpt.  

 

Sak 51/13 Årsmøtet 2014 og årsrapporten 

Årsmøtet 2014 og kurs i gastrointestinal patologi arrangeres på Vika 
Atrium 26-28.mars, for første gang er årsmøtet og årsmøtekurs ikke 
lagt til en helg.  

Aktuelle saker til årsmøtet:  

1)   Skal DNPs fagutvalg utvides og endres til kurs-og 
undervisningsutvalg? Mandat og arbeidsoppgaver må være 
klarlagt før årsmøtet. Utvalget kan oppnevnes av styret på 
første styremøte etter årsmøtet.  

2)   Skal DNP opprette kurskonto før årsmøtet? Bruke profesjonelle 
kursarrangører som for eksempel Gyro Conference? 

3)   Tilbakemelding til rekvirent når det under 
forskningsprosjekter er nødvendig å revidere tidligere avgitt 
diagnose.  Kanskje person fra Regional Etisk Komité – REK – 
kan inviteres? 

4)   DNPs kreftstrategiplan 
5)   Oppgavefordeling/jobbglidning. Utdannes færre patologer 

fordi avdelingene har fått patologiassistenter? Skal 
spesialitetskomitéen undersøke dette før årsmøtet? 

6)   Valg av nytt styre 
7)   Nytt attestasjonsskjema for spesialistutdannelsen. 

Paneldebatt om spesialistutdannelsen? 
8)   Årsrapport 2013; Svartid skal innhentes sammen med 

avdelingenes produksjonsdata. Det skal skilles mellom cyt og 
hist, cito og ikke cito, og også ha et mål på gjennomsnittlig 
svartid. Hvor mange % er besvart innen 3 dager? 7 dager?  

 

Det var enighet i styret om å bruke mindre tid på gjennomgang av 
årsrapporten enn på tidligere årsmøter.  

Sak 52/13   DNPs kreftstrategi  

Wenche lager ny versjon av DNPs kreftstrategiplan etter innspill fra 
faggruppeseminaret 26/11. Den legges frem for årsmøtet 2014. Styret 



DNP Årsrapport 2013  
 
                                                                                                    

 33 

vil delta i arbeidet med tiltaksplan for hvordan den nasjonale 
kreftstrategien skal følges opp.  

Sak 53/13 Kursplan 2014 og organisering av kurs 

Etter enighet på faggruppeseminaret 26/11, diskuterte styret hvorvidt  
det opprettes et kurs- og undervisningsutvalg som da skal erstatte 
fagutvalget..Til neste styremøte skal fagutvalget formulere mandat og 
arbeidsoppgaver for evt. kurs- og undervisningsutvalget. Dette vil bli 
lagt frem på årsmøtet. 

Sak 54/13 Sertifisering av obduksjonsteknikere 

Arbeidet med formalisering av utdannelsen for obduksjonsteknikere er 
godt i gang, med involvering av DNPs faggruppe for 
obduksjonspatologi. Man vurderer å knytte utdannelsen til Nokut-
systemet for å sikre kvaliteten. Magnus sender svarbrev til Cecilie 
Alfsen om at styret i DNP støtter denne prosessen. 

Sak 55/13 Arbeid i kvalitetsutvalget  

Mye ble gjennomgått på faggruppeseminaret 26/11.  

Maler: Faggruppene arbeider med saken. Det er ønskelig at forslag til 
nye maler/sjekklister og oppdatert veileder for biopsibesvarelser er 
ferdige til neste styremøte som er 27/1-2014 slik at de kan legges 
frem for årsmøtet 2014.  Magnus skriver til faggruppelederne og ber 
om dette. Endringer i malene gjøres som før i samarbeid med de 
kliniske miljøer? Av faggruppene i DNP? . For fremtiden bør DNPs 
faggruppemøter kobles opp mot Onkologisk forum. Veilederen skal 
ligge på DNPs nettside, Helsebiblioteket og andre kan ha lenke dit. 
Det sikrer at det ikke ligger forskjellige versjoner ute på nettet.   

Sak 56/13 Arbeid i forskningsutvalget 

Problemstillingen med tilbakemelding til klinisk avdeling ved reviderte 
diagnoser under forskningsprosjekter, tas opp på årsmøtet 2014. FU 
har jobbet med innhold i et mer permanet forskerkurs basert på 
tidligere gjennomført forskerkurs. Styret støtter at forskerkurset i 
patologi skal være heldags kurs og gjentas regelmessig, for eksempel 
hvert 3. år. FU presenterer dette på årsmøtet. 

Sak 57/13 Lagring av biologisk materiale  

Når det gjelder arkivering av histologiske  og cytologiske preparater er 
ikke lovverket endret. Rapporten som ble utarbeidet for DNP i 2004 
gjelder fortsatt. Lagringstid må bestemmes av hver enkelt 
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avdelingsleder, og veies opp mot diagnostiske og forskningsmessige 
hensyn.  

Sak 58/13 Søknad om reisestipend  

Søknader om reisestipend behandles på neste styremøte 27/1-2014.  

Styret ved Magnus ber om at nettredaktør legger ut informasjon om 
stipend og søknadsfrist på nettsiden snarest.  

Sak 59/13 Forslag til endring av obduksjonskravet for spesialiteten  

Styret slutter seg til at antall foster- og perinatalobduksjoner kan økes 
fra 50 til 75 innenfor kravet om totalt 200 obduksjoner.  

 

Sak 60/13  Valg av spesialitetskomité: Forslag om personer er oversendt DnLF.  

 

Sak 61/13 Forslag til ny algoritme i cervixscreening: Der er fortsatt i diskusjon i 
rådgivningsgruppen. DNP har gitt sine uttalelse tidligere til 
Kreftregisteret om denne saken. 

Sak 62/13 Økonomi (Anne Pernille) Regnskapet så langt i 2013 ble lagt frem 

Snart påløper utgifter for faggruppeseminaret 26/11. 

 

 

Eventuelt 

Styret støtter at faggruppemøtene i fremtiden kobles opp mot 
Onkologisk forum.  

 

 

 

Ahus 21.11.2013 

 

Ying Chen     Magnus Røger   

Leder     Sekretær 
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4.  ØVRIGE DOKUMENTER 
 

4.1 Høringsuttalelser 
 

Felles uttalelse ang. prosessen om innføring av nytt nasjonalt 
laboratoriekodeverk  

     

Helsedirektoratet  
Divisjon helseøkonomi og finansiering, Avd. finansiering og DRG  
v/ Anette Larsen  
Postboks 7000 St. Olavs plass  
0130 Oslo  
Deres ref.: 12/4729-19 Vår ref.: Dato: 26.03.2013  

 
Vi representerer de seks medisinske laboratoriespesialitetene i Norge og 

ønsker med dette å gi uttrykk for våre motforestillinger mot prosessen for 
innføring av nytt Norsk laboratoriekode-verk.  

I januar 2013 ble Norsk laboratoriekodeverk publisert. Vi som 
representerer laboratoriefagene mener at det fremstår som uferdig. Alle 
foreningene har lagt ned et betydelig arbeid i hørings-prosessen, og HDir har 
fått mange innspill, kommentarer og spørsmål. Lite av dette synes å være tatt 
hensyn til i den nå publiserte utgaven, som bærer preg av en manglende 
overordnet systematikk.  

Samtidig med publiseringen annonserte HDir at arbeidet med kodeverket 
skal fortsette, og et videotelefonmøte ble avholdt den 31.1.2013 etter 
usedvanlig kort varslingsfrist (ca. 1 uke), slik at det nesten ikke var mulig å 
forberede seg. Den 26.2.2013 sendte HDir ut et brev til Den norske legeforening 
der det ønskes representanter for faglige referansegrupper for videre arbeid 
med kodeverket. Representanter bes meldt inn med frist 20. mars 2013. I 
samme brev skrives det at ”i løpet av april 2013 bør Norsk laboratoriekodeverk 
være justert tilstrekkelig til at kun minimale endringer vil finne sted i løpet av 
halvår/år fremover”. Dette innebærer i praksis ca. 4 uker arbeidstid for et 
kodeverk som vi fremdeles anser som svært mangelfullt og vi mener at dette er 
en helt urealistisk tidsplan.  

Vi reagerer på flere elementer i saksgangen. Flere setninger i brevet av 
26.2. reiser grunn-leggende spørsmål som ikke er tilfredsstillende besvart. For 
eksempel:  

 
”Norsk laboratoriekodeverk har som målsetning å ha koder med tilhørende 
norsk bruksnavn for de hyppigst rekvirerte og besvarte analyser.”  
 

U Hvem definerer hva som er de hyppigst rekvirerte analysene?  

U Etter hvilke kriterier? Hvem fastsetter kriteriene?  

U Hvor ofte oppdateres dette?  
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”Kodeverket har ikke som målsetning å kunne reflektere den store, 
fagspesifikke nyanseringsgraden som hver av spesialitetene har behov for.”  
 

U Hvordan skal de analysene håndteres/kodes som ikke er med i kodeverket?  

U Hvordan skal en kode korreleres med ulike takster (jfr. ulik analysemetodikk 
og ulike prøvematerialer) i IKT-systemer?  

U Skal det bli et kodeverk for de hyppigste og et annet kodeverk for de sjeldne 
analysene?  

U Skal sistnevnte bli harmonsiert slik at de blir lik praksis over hele landet? Eller 
skal hvert lab, eller hver labspesialitet, finne på en egen måte å kode de 
sjeldne analysene på?  

U Hvor mange kodeverk skal rekvirentene forholde seg til?  
 
”For å justere Norsk laboratoriekodeverk, inviteres fagrepresentantene til å 
kontakte oss for å avtale videre arbeidsform og eventuelt møter”.  
 
U Dersom laboratorieforeningene skal utnevne fagrepresentanter til å arbeide 
videre med Norsk laboratoriekodeverk er det helt nødvendig at HDir og 
laboratorieforeningene har en felles forståelse av våre mål med dette 
kodeverket. Videre må man erkjenne at det fortsatt gjenstår et stort arbeid før 
laboratoriekodeverket er egnet for alle laboratorie-spesialitetene. Det må gis 
tilstrekkelig tid og avsettes tilstrekkelig ressurser til et slikt arbeid. 
Strukturering er et komplisert felt, og det er sannsynlig at dette krever frikjøp 
av fagpersoner for å få gjort jobben.  
  

Det kan synes som om man har undervurdert det store og tunge arbeidet 
det er å systematisere analyser, spesielt det å lage en overordnet struktur for 
alle spesialitetene. Det siste er nødvendig fordi man nå ser at de samme 
analyser tas i bruk innenfor ulike spesialiteter. Da kan man ikke i et nasjonalt 
kodeverk ha to ulike måter å kode samme analyse på, slik som er tilfelle for 
visse genetiske analyser i den versjonen som nå er publisert.  

Vi ser nødvendigheten av et felles nasjonalt kodeverk, og vi ønsker å 
bidra til at dette skal bli en realitet. Men da må innføringen av kodeverket 
utsettes til vi har fått lagt ned det arbeidet som trengs for å lage et produkt 
som anses egnet av alle spesialiteter. Dette er avgjørende for at kodeverket skal 
bli akseptert av fagmiljøer og rekvirenter. Vi mener følgende må på plass:  
 

U Felles mål for kodeverket Man hadde opprinnelig høye ambisjoner for 
kodeverket, og vi mener at vi skal ta disse fram igjen. Vi mener at kodeverket 
skal kunne brukes til taksering. Det er for flere laboratoriespesialiteter akutt 
behov for nye takseringssystemer, og de må nødvendigvis knyttes til et 
kodesystem. Vi må i fellesskap utarbeide nye målsetninger.  

U God og tett kommunikasjon hele veien, på alle plan Dersom det videre 
arbeidet med kodeverket skal lykkes, er det nødvendig med god og tett 
kommunikasjon mellom HDir, ledere og fagfolk, samt mellom fagfolkene innen 
den enkelte laboratoriespesialitet. Prosessen må dessuten ha en solid forankring 
i toppledelsen i de enkelte sykehus for å sikre ressurser til arbeidet og aksept av 
det endelige produktet.  
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U En realistisk tidsplan Prosessen med Norsk Laboratoriekodeverk har vært 
karakterisert av korte varslings-frister og kort tid til praktisk arbeid. For å få til 
et godt, endelig produkt må en innse at det fortsatt er mye arbeid som skal 
gjøres, og i fellesskap lage en realistisk fremdrifts-plan.  
 

Vi håper på en god videre dialog med HDir om det nasjonale 
laboratoriekodeverket, og understreker vår vilje til å samarbeide videre mot 
felles mål.  
 
 
Med vennlig hilsen,  
 
Den norske patologforening 
v/styreleder Ying Chen 
 
Norsk forening for klinisk farmakologi  
v/ styreleder Arne Reimers  
 
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
v/styreleder Carola Grub 
 
Norsk forening for medisinsk genetikk  
v/styreleder Torunn Fiskerstrand  
 
Norsk forening for medisinsk biokjemi  
v/styreleder Olav Inge 
 
Norsk forening for immunologi og Klingenberg transfusjonsmedisin  
v/styreleder Richard W. Olaussen  
 
Kopi:  
Helse- og Omsorgsdepartementet  
Den norske legeforening  
Norsk allmennlegeforening  
NOKLUS  
NITO Bioingeniørfaglig institutt  
Helse Sør-Øst RHF v/ fagdirektør  
Helse Vest RHF v/ fagdirektør  
Helse Midt-Norge RHF v/fagdirektør  
Helse Nord RHF v/fagdirektør 
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4.2   Høringssvar – Fremtidens legespesialister.  

En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og – 
innhold 

          Dato:25.05.2013 

4.2.1  FRA PATOLOGIFAGET; de nødvendige kompetanseområder for 
pasientbehandling blant annet i kreftdiagnostikken 

 

Utdanningens lengde: 

Det er positivt at man generelt ønsker effektivisering av utdanningen 
av legespesialister, men det er lite realistisk at man kan redusere det 
nåværende formelleminstekrav til utdanningstiden for spesialiteten 
patologi. Det er få logistikkproblemer under gjennomføringen av 
spesialistutdanning i patologi, og det er allerede veldefinerte 
læringsmål som arbeidsgiver må legge til rette for at blir oppnådd.  I 
patologutdanningen har man allerede gjort noen endringer med tanke 
på flaskehalser. LIS i patologi har arbeidsoppgaver som er relevante 
for utdanningen, og som er nødvendige for å oppnå læringsmålene. 
Faget omfatter sykdomsforandringer i alle organsystemer og er i sterk 
ekspansjon, noe som krever at LIS lærer seg flere metoder enn 
tidligere, som f.eks molekylærpatologi og andre diagnostiske 
nyvinninger. Det er derfor vanskelig å se for seg kortere tid til 
utdanningsløp i patologi enn 6,5 år, herav 1,5 år i del 1 og 5 år i del 3. 

Tredelt utdanningsforløp der del 1 erstatter dagens turnustjeneste: 

Det er positivt at turnustjeneste blir en obligatorisk del av 
spesialistutdanningen, men det er lite hensiktsmessig med ”common 
trunk” i spesialistutdanningen i patologi. Ingen hovedspesialiteter har 
innhold som kan deles med patologifaget. En del kunnskap, for 
eksempel molekylærteknologi, kan tenkes å ha felles kurs. Vi mener 
derfor at tidskravet for spesialisering i patologifaget må være 
minimum 5 år i del 3. Del 2 utelates for patologifaget. 

Avvikling av valgfri «sideutdanning»:  

Patologifaget er forskjellig fra andre legespesialiteter. Vi har derfor 
ingen store innvendinger til forslaget, men en viss fleksibilitet er 
ønskelig. Erfaring fra andre spesialiteter kan være en fordel, men 
neppe av stor betydning. 
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Avvikling av gruppeføring: 

Gruppe 1-tjeneste er allerede avviklet for patologi, men enkelte 
avdelinger har tellende tjeneste for kun deler av spesialiseringen. LIS 
ved disse avdelingene må da ha tjeneste ved en annen 
patologiavdeling, men det er pt. intet krav om at den supplerende 
tjenesten må være på patologiavdeling med full godkjenning.  Det er 
positivt at tjeneste ved annen patologiavdeling skal knyttes til 
læremål, og ikke kun til tid. Samtidig er det nyttig å ha tjeneste i et 
emne som LIS allerede har oppnådd læringsmålene i, for å ta med seg 
ny kunnskap tilbake til avdelingen og til egen fordypning. For LIS ved 
patologiavdeling uten full godkjenning vil en avvikling av dagens 
system bety færre logistikkproblemer vedrørende å oppnå tidskravet 
for spesialiteten patologi. 

Nye spesialiteter og kompetanseområder (9.11): 

Vi er enig i at rettspatologi/rettsmedisin blir et kompetanseområde, 
og ingen hovedspesialitet. Dette kompetanseområdet må være 
påbygging for spesialister i patologi, og ingen andre 
hovedspesialiteter. God og stabil kvalitet på rettspatologitjenestene 
sikres best ved at rettspatologi baserer seg utelukkende på 
spesialiteten patologi.  

Forskningens plass i ny spesialitetsstruktur (9.12): 

Det er viktig å stimulere til forskning i løpet av spesialistutdanningen, 
og det er ikke nødvendig at dette legges til siste del av utdanningen 
(del 3). En lege med forskningskompetanse vil ha god nytte av dette i 
spesialiseringen sin og vil kunne bidra til økt kunnskapsbasert praksis 
til glede for pasientene. For en del vil det dessuten oppleves som 
tungt å starte på en forskerutdanning etter/på slutten av 
spesialisering. Noen tar doktorgrad etter å ha gått forskerlinje på 
studiet eller før/tidlig i spesialiseringen, og for mange har det nok 
vært en motivasjonsfaktor at de da har fått dette tellende for 
spesialistutdanningen.  

 

 

 

Forslag til rolle og ansvarsfordeling (punkt 10): 

Ad. 10.5.1.: 
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Myndighetene får her flere oppgaver som spesialitetskomiteene har 
gjort på dugnad tidligere. Det virker lite kostnadseffektivt at 
myndighetene skal overta disse oppgavene. 

Ad. 10.5.2.: 

Vi er enig i at veilederopplæringen må styrkes. Forslaget om at 
universitetene skal ha et overordnet ansvar for kurs og 
ferdighetslaboratorier er interessant, men finansieringen av de 
kostnader som da vil påløpe er det ikke gjort rede for. Innen 
patologifaget organiseres de fleste faglige kurs allerede av 
patologiavdelinger med universitetstilknytning.  

 

Andre punkter  

Ad. 8.2.1.: 

Læringsmål: Det foreligger allerede et omfattende dokument 
utarbeidet av styret i Den Norske Patologforening i samarbeid med 
Spesialitetskomiteen i patologi der læringsmål for spesialiteten 
patologi er grundig beskrevet. Dette supplerer plan for gjennomføring 
av spesialiteten patologi, og det er vanskelig å se at forslaget i 
kommentarutkastet til høring representerer et bedre alternativ.  

Ad. 8.2.4.: 

Noen kurs for spesialiteten patologi kan kanskje erstattes av e-læring 
m.m., men dette blir i så fall et eksperiment vi i dag ikke kjenner 
utfallet av. Nærheten til foredragsholder og andre kursdeltakere er 
svært viktig i patologifaget. Spesialistmiljøet er lite, og det er derfor 
viktig at man kjenner de andre i faget. På et kurs er diskusjonene 
lærerike, og er med på å kalibrere avdelingene. I de fleste kurs i 
patologi er det allerede lagt opp til mye forberedelse for deltakere. 
Det er et ønske fra LIS i patologi at det lages innføringskurs i patologi 
beregnet for de som er nye i faget. 

Ad. 11.4 og 11.10: 

Det er anslått en innsparing på ca 1000 LIS-stillinger pga kortere 
utdanningstid, samt innsparing i årsverk pga færre kurstimer. Det er i 
dag få flaskehalser ved spesialisering i patologifaget. Det er behov for 
minstetid på 6,5 år formell utdanningstid og viktig med kurs der 
fagmiljøet møtes. Vi anser at det er viktig at ferdige spesialister i 
patologi ikke opptar LIS-stillinger i påvente av overlegestilling. 
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Generelle betraktninger: 

Vi savner en del momenter i kommentarutkastet. Det er ikke gjort 
noen analyse av hva som er galt med dagens spesialitetsstruktur, men 
det er nærmest tatt for gitt at det må være noe galt.  Ansvarsmessige 
og ledelsesmessige problemstillinger vedrørende forslagene er ikke 
drøftet, ei heller finansiering og driftsutfordringer for 
helseforetakene. 

Med vennlig hilsen 

 

Rune Lilleng     Ying Chen 

Leder, DNPs spesialitetskomite  Leder,DNP 

 

 

4.2.2  Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 
diagnostikk, behandling og oppfølgning av pancreaskreft 

Dato 15.09.2013 

 

Kommentarer fra Den norske patologforening utarbeidet av faggruppe 
for gastrointestinal patologi. Vi kommenterer kapittel 9.2, som 
omtaler patologi. 

9.2: De vanligste tumorer i pancreas er duktale 
adenokarsinomer. Disse subklassifiseres ikke i en 
pancreaticobiliær eller intestinal type etter WHO. Denne 
subklassifiseringen. brukes for adenokarsinomer utgående fra 
papilla Vateri og litt variert for adenokarsinomer utgående fra 
ductus choledochus. Vi forslår å endre avsnittet i henhold til 
dette. Vi forslår å formulere andre setningen slik: 

Den vanligste primære maligne svulsten i pancreas består av 
kjertel eller gangstrukturer og defineres som et ductalt 
adenokarsinom. 

 

9.2.1. Vi forslår følgende referanse ved slutten av avsnittet: 
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Matthaei H, Hong SM, Mayo SC, Dal Molin M, Olino K, Venkat R, 
Goggins M, 

Herman JM, Edil BH, Wolfgang CL, Cameron JL, Schulick RD, 
Maitra A, Hruban RH. 

Presence of pancreatic intraepithelial neoplasia in the 
pancreatic transection margin does not influence outcome in 
patients with R0 resected pancreatic cancer. 

Indian J Surg Oncol. 2011 Mar;2(1):9-15. 

 

9.2.2. Første setning foreslåes å formulere slik: Neoplastiske 
lesjoner med cystisk preg krever rikelig uttak av vev til 
mikroskopisk undersøkelse. 

Siste setningen i dette avsnittet er en gjentakelse av første 
setning i 9.2. og foreslås å strykes. 

 

9.2.3. Første setning på side 40: denne beskrivelsen gjelder 
generelt for de fleste pankreaskarsinomer og ikke bare for 
periampullære karsinomer. Vi forslår å stryke setningen og å 
begynne siden med: Standardisert beskjæring og snittuttak er 
viktig for å sikre …. 

I andre avsnitt burde vi definere, hvordan vi skiller mellom 
pankreaskarsinom, karsinom av ampulla Vateri og distal 
choledochuskarsinom; se for eksempel Verbeke 2012, side 1038.  

Videre i dette avsnittet burde vi definere hva som er en R1 
reseksjon: histologisk avstand tumor – reseksjonsrand < 1 mm? 

Siste setning i dette avsnitt burde heller stå i kapittel om 
behandling. Den er også problematisk - finnes det evidens for 
påstanden? 

 

9.2.4. Første setning forslås å formulere slik: Preparatet bør 
ideelt bli åpnet og delvis oppskåret umiddelbart etter reseksjon 
av patolog for å befordre god fiksering. 

S.41, øverste avsnitt: vi forslår å erstatte 8 – 10 skiver med ca. 
4 mm tykke skiver. 
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Siste setning i øverste avsnitt S.41 synes vi er problematisk: En 
optimal histologisk teknikk forutsetter innstøpning av alle 
disseksjonsskivene og skjæring av storsnitt for mikroskopisk 
undersøkelse. 

Et handlingsprogram bør beskrive vanlig god praksis (ikke optima 
praksis). Vanlig god praksis er å ta et utvalg av representative snitt fra 
tumor (vanlige snitt ev. storsnitt) og snitt som framstiller tumors 
relasjon til relevante strukturer og reseksjonsrendene. 

S. 41 andre avsnitt: det henvises til en appendix med en diagnosemal. 
En diagnosemal er uten tvil nyttig, men burde forankres i fagmiljøet 
og burde være identisk med det som står i veileder for 
biopsibesvarelsen. 

 

Dessuten har vi kommentarer til kapittel 12. 

I første avsnitt burde det henvises til WHO 2010. 

12.1.3.a) WHO bruker ikke begrepet mucinøst cystadenom, men 
mucinøst cystisk neoplasme. 

12.1.3. b) ”Lesjoner som gir smerter” regnes etter WHO 2010 under 
IPMN med betydelig malignitetspotensiale. 

 

Med hilsen 

 

 

Ying Chen 
Leder, DNP 

 

4.2.3      Høringssvar: Utkast til policynotat om oppgaveglidning i 

Helsetjenesten 
          22.oktober 2013 

 

Styret i Den norske patologforening slutter seg til Legeforeningens 
utsendte utkast til policynotat 
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Med hilsen 

Ying Chen 

Leder, DNP 

 

 
 

           
 
4.2.4. Svar på høring av forslag til endringer i MSIS-forskriften for å 

overvåke effekt av HPV-vaksinen  
          
                  07.11.2013  
 
Dette høringsnotatet foreslår endringer i MSIS forskriften for bedre 
overvåkning av HPV-vaksinens effekt. 
 
Vi har følgende kommentarer: 
 
- Konkretisering av meldepliktig sykdomstilstand. Departementet 
foreslår å inkludere HPV-infeksjon som har forårsaket kreft og 
forstadier til kreft på listen over A-sykdommer og at disse skal bli 
meldepliktige til MSIS for patologilaboratorier. Det er ikke 
konkretisert hvilke sykdomstilstander dette innebærer og  som 
dermed skal rapporteres, og om HPV-infeksjoner assosisert med kreft 
og forstadier til kreft med andre lokalisasjoner skal inkluderes. Det er 
uheldig om alle forstadier som kan være relatert til HPV-infeksjon skal 
bli analysert for tilstedeværelse av HPV kun for å avklare om det er et 
melde/innsendingspliktig tilfelle. 
 
- Dobbel meldeplikt: Forstadier til kreft og kreft er idag meldepliktig 
til kreftregisteret. Departementet foreslår at HPV-infeksjon som har 
forårsaket forstadier til kreft og kreft skal bli meldepliktig til MSIS. 
For å unngå unødvendig merarbeid, vil vi anbefale at meldeplikten til 
MSIS bør praktiseres gjennom melding til Kreftregisteret. 
 
- Innsendingsplikt: Departementet foreslår å inkludere en 
innsendingsplikt for patologilaboratorier til laboratorier med nasjonal 
referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi. Det er ikke spesifisert hva 
slags type materiale som skal sendes inn. Dersom det skal utleveres 
ekstrahert DNA eller ufargete snitt montert på objektglass, medfører 
dette merarbeid/kostnader som må kompenseres. Lokalt 
patologilaboratorium kan allerede ha gjort HPV-analyse av 
vevsprøven/celleprøven. Skal disse resultatene kunne brukes eller skal 
referanselaboratoriet gjøre repetert analyse? Ønsker man prøver fra 
alle mulig HPV-assosierte forstadier og evt med andre lokalisasjoner?  
For det lokale patologilaboratorium vil det være viktig å ha 
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vevsprøvene tilgjengelig for både reanalyser og for pågående 
forskningsprosjekter, og vi anbefaler derfor at innsending til 
referanselaboratoium ikke er absolutt og at det er knyttet til 
prosjekter.  

 
 

Med vennlig hilsen 
 

Ying Chen 
Leder, Den norske patologforening. 

 
 
             

 

4.2.5.  Høringsuttalelse fra Den Norske Patologforening om ny studieplan i 
medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB  

           
 Dato:  12.12.2013 

Det vises til e-post 13.11.2013 hvor legeforeningen har mottatt en 
høring fra Det medisinsk-odontologiske fakultet om ny studieplan i 
medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB, og som er 
videresendt Den norske patologforening (DNP). 

Patologi er et grunnleggende fag for forståelsen av klinisk medisin.  
Den undervisningen det nå legges opp til i forslaget til ny studieplan er 
etter vår mening helt utilstrekkelig. DNP har innhentet synspunkter 
fra avdelinger for patologi ved universitetssykehusene og har følgende 
kommentarer når det gjelder patologifaget: 

- Patologi er et grunnleggende fag for forståelsen av klinisk 
medisin.  Den undervisningen det nå legges opp til i forslaget til 
ny studieplan er etter vår mening helt utilstrekkelig. Den 
eneste patologiundervisningen som foreslås er forelesninger i 
basal patologi. Patologiundervisningen må opprettholdes på 
dagens nivå.   
 
- Det er ikke spesifisert i studieplanen hvordan man har tenkt å 
undervise i normal histologi, som er grunnlaget for videre 
tilegnelse av kunnskap i patologi.  

 
- I forslaget legges det opp til at ikke-patologer skal undervise i 
patologi innenfor et klinisk emnefelt, noe vi mener er uheldig.  
Patologiundervisningen må holdes av patologer. Undervisning 
både i makroskopisk- og i mikroskopisk organpatologi er 
nødvendig for den kliniske forståelsen. Vi mener derfor det er 
uheldig å legge opp til til undervisningsformer hvor man 
underviser sammen med mange kliniske kolleger. Det er 
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ressurskrevende og erfaringsmessig ikke en effektiv måte å lære 
patologi på. Patologifaget blir erfaringsmessig ofte 
nedprioritert og vil kunne forsvinne som eget fag. 
 
- Generell patologi med egen eksamen må beholdes. Erfaringen 
fra patologer som underviser patologi i OUS er at studentene 
leser lite eller ingen patologi når det ikke er eksamen i faget. 

 

Et annet aspekt er forslaget til deling i bachelor og masterdel. 
Studentene skal kunne slutte “midt i” med en bachelorgrad som ikke 
er en profesjonsutdanning. Disse forventes å finne jobber innen helse 
UNS eller i andre bransjer.  Vi kan ikke se behovet for en yrkesgruppe 
med noe medisinske kunnskaper, og som dermed ikke vil være 
autoriserte til medisinske oppgaver innen helsevesenet.  

 

Vennlig hilsen  

 

Ying Chen 

Leder, den norske patologforening 
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4.3  Annen korrespondanse 
 
 
4.3.1  Brev til Kreftregisteret om kvalitetssikring av Kreftregisterets data 

 

Direktør Giske Ursin  

Kreftregisteret 

                             Dato: 12.12.2013 

 

Kjære Giske! 

Takk for et godt møte i Lillestrøm!  

I diskusjonen på dette møtet kom det frem at det er et stort behov for 
kvalitetssikringsarbeid rundt kreftregisterets data.  

 

Kvalitetssikring og standardisering er en bærebjelke i diagnostisk patologi. 
Derfor har Den norske patologforening (DNP) i 2012 utgitt en oppdatert utgave av 
”Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster” og har oppfordret landets 
patologer til å anvende denne systematisk, for å sikre mest mulig komplette 
besvarelser med relevant informasjon til klinisk nytte. Dette initiativet er et utslag 
av økende fokus på kvalitetssikring og standardisering av rutiner, og dessuten et 
uttrykk for en stadig raskere utvikling i faget. 

 

Kvalitetsutvalget i DNP jobber videre med økende standardisering gjennom 
diagnostiske maler og kodeverk, slik at patologiremissene blir mer strukturerte. 
Dette vil være nyttig for kvalitetssikring av vårt arbeid gjennom Kreftregisteret, 
andre registre og egen intern kvalitetssikring. Det må dog være rom for å gi en mer 
nyansert diagnosevurdering enn det en ren skjema-avkrysning kan gi. 

 

Patologisvarene (remissene) er primært til klinikere og for at pasientene skal 
få den beste behandling, og er ikke bare for registre. Å avgi en kreftdiagnose er 
ofte komplisert, det krever høy kompetanse og lang diagnostisk erfaring, og i hvert 
pasienttilfelle foreligger bred spesialistvurdering. Det hviler et stort ansvar på 
patologen som skal stille kreftdiagnoser, nettopp fordi feil i diagnostikken kan få 
svært alvorlige konsekvenser. 
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Det kan noen ganger være vanskelig å skjelne mellom godartede og 
ondartede svulster. Derfor bør tvilen kommer frem i en vurderingstekst slik at 
klinikerne kan ta hensyn til dette i videre oppfølging og behandling. 

I tillegg er kreftsvulster ofte heterogene, og da er det vanskelig bare å putte 
slike svulster i en boks. Noen ganger er det bare den minste og ”sinteste” delen av 
svulsten som metastaserer. 

 

Det bør også være klare linjer mellom kreftdiagnose-register og forskning. I 
vitenskapelig forskning må man naturligvis ofte legge funn i grupper for videre 
forskningsbehandling. Forskere som bruker patologenes patologisvar bør således 
også ha med patologer i forskningsopplegget for bl. a. å gjennomgå og 
kvalitetssikre patologisvar og gruppere svarene, fordi dette utgangspunktet er 
særdeles viktig for resultatet. 

 

Patologforeningen ønsker tett samarbeid med Kreftregisteret og de kliniske 
miljøer. Det er helt nødvendig at patologer i regi av DNP er med i utarbeidelse av 
nasjonale handlingsprogrammer og kvalitetsregistre når det gjelder kreft. Vi ønsker 
også at Kreftregisteret vurderer å styrke patologikompetanse og nedsetter en 
kvalitetsgruppe i Kreftregisteret som inkluderer patologer i samarbeid med DNP for 
å få bedre data/ koder innen kreftområdet. Det er viktig at de patologene som er 
med i denne prosessen har forankring i DNP.  

 

Vi ser frem til et godt samarbeid i årene som kommer! 

 

Jeg ønsker deg og Kreftregisteret en riktig god jul og et godt nytt år! 

 

Vennlig hilsen 

Ying Chen (sign.) 

Leder, DNP 
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4.3.2.  Oralpatologi som egen spesialitet for tannleger 

 

Dato 29.august 2013 

Professor Tore Solheim 

Det odontologiske fakultet 

Universitetet i Oslo 

 

 

 

Kjære Tore Solheim. 

Jeg takker for din henvendelse hvor du ber om Den norske patologforenings 
syn på opprettelse av oralpatologi som egen spesialitet for tannleger. 

Saken ble behandlet på patologforeningens styremøte 23.august.  

Den norske patologforening har ingen mening om hvordan tannlegene 
organiserer faget sitt. Vi er imidlertid bekymret for at oralpatologiske fagmiljøer 
kan bli for små og sårbare. Av den grunn er det viktig at det etableres nær kontakt 
mellom oralpatologer og generelle patologer. Vi ønsker oralpatologer velkomne i 
generelle patologers fagmiljøer. En slik kontakt er nyttig også for de generelle 
patologer som uten spesiell kunnskap i odontologi besvarer en stor andel av landets 
oralpatologiske prøver. 

 

Vennlig hilsen 

Ying Chen 

Leder, DNP 
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5. RAPPORTER 

 

5.1  Fagutvalget 
 
5.1.1   Rapport fra fagutvalget i Den norske patologforening 2013 

 

Fagutvalget ved Lars Helgeland (Haukeland) og Hege Aase Sætran 
(Haukeland) har i 2013 konsentrert fokus og innsats på 
kursprogrammet i patologi.   

 

På DNPs årsmøte i Trondheim i mars var kurs et eget punkt på 
programmet, der vi fikk fine innblikk i kursprogram og system for 
kursavvikling for spesialitetene radiologi og anestesiologi. Her deltok 
også Hege Aase Sætran fra fagutvalget, og informerte om kurs i 
patologi.  

 

Høsten 2013 var det en samling for DNPs faggrupper i Oslo, også her 
var kurs et eget punkt på programmet. Styret og fagutvalget lanserte 
forslag om å styrke og utvide fagutvalget i DNP, og gi utvalget et 
tydeligere mandat når det gjelder å styre kursprogram og 
kursavvikling. Dette ble godt mottatt av gruppen og forslaget vil bli 
lagt frem på DNPs årsmøte 2014.  

 

Selv om det blir avholdt et bra antall kurs i patologi hvert år, mangler 
det fortsatt jevnlige kurs i enkelte sentrale tema. Dette må bli fokus 
for fagutvalget også i tiden fremover.  

 

Fagutvalget ønsker at alle som planlegger kurs informerer fagutvalget 
så snart tema og dato er klart. 
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5.1.2   Oversikt over avholdte kurs i 2013:  

 

Emne Tid Sted Arrangør 

Årsmøte NFKC 8.-9. februar Gardermoen Norsk Forening for Klinisk 
Cytologi 

Solide 
barnesvulster 

14. mars  Trondheim Avd. for patologi,  

St.Olavs Hospital 

Årsmøte DNP 15.-16. mars Trondheim Avd. for patologi,  

St. Olavs Hospital 

Mamma 25-26.april  Bergen DNPs Faggruppe for 
mammapatologi 

Rettsmedisin for 
patologer 

 

16.-18.oktober Oslo Folkehelseinstituttet,  

divisjon for rettsmedisin 

Eksfoliativ 
cytologi med 
FNAC 

11.-15.november  Bergen Avd. for patologi,  

Haukeland 
universitetssjukehus 

 

Lars Helgeland     Hege Aase Sætran 
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5.2  Forskningsutvalget 
 
 

 

 

 

 

5.2.1  Forskningsutvalgets medlemmer og mandat 

I Den norske patologforeningens (DNP) styremøte 28. mai 2008 ble 
følgende vedtatt: 

 DNP oppretter et Forskningsutvalg (FU). FU skal ha 4-5 
medlemmer. Ett av medlemmene bør sitte i DNPs styre. 
Medlemmene velges for en periode på fire år av gangen. 

 

    02.10.08 ble FUs medlemmer oppnevnt og består av:  

 

Wenche Reed (leder) styremedlem, biobankleder, Oslo universitetssykehus 

Ole P. F. Clausen  professor, Oslo universitetssykehus  

Karsten Gravdal  overlege, Haukeland universitetssykehus 

Sonja E. Steigen  overlege, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Sverre H. Torp  professor, St. Olavs hospital 

 
   28.05.08 vedtok styret i DNP følgende mandat for FU: 

Forskningsutvalget skal arbeide for etablering av initiativ og tiltak 
som kan øke forskningsaktivitet i norske patologimiljøer, stimulere 
til samarbeid mellom ulike miljøer der dette er naturlig, og 
arbeide for synliggjøring av pågående forskningsaktivitet. 

 
I tillegg ble det gitt følgende føringer for arbeidet fremover: 
1. Utarbeide en rapport om pågående forskningsaktivitet i patologi, gjerne med 

basis i en undersøkelse av våre miljøer, som en oppdatering til tidligere 
rapport fra strategiutvalget  

2. Innhenting av informasjon om forskning til DNPs årsrapport 
3. Kursvirksomhet innen forskning i samarbeid med styret 
4. Bedre synliggjøring av forskning på DNPs internettsider. 

Forskningsutvalgets årsrapport 2013 
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1. Møteaktivitet 
Det er avholdt 2 møter, 07.07.13, 13.11.12, referater vedlagt 

 

 
2. Saker som har vært behandlet 

I. Prissetting avtjenester for forskning sluttført etter årsmøtet 2013, 
vedlagt 

 

II. Høringsinstans for DNPs kreftstrategi 
 

III. Innspill til nettsiden 
 

IV. Deltar  på årsmøtene i komiteen for  forskningspris, posterpris og 
påskenøttpris 

 

V. Forskerkurs 
• Forskerkurset ble første gang gjennomført i forbindelse med 

årsmøtet 2012 og FU har anbefalt styret at kurset jevnlig 
gjentas, med sikte på å bli et obligatorisk kurs 

• FU har utarbeidet forslag til kursinnhold, vedlagt 
• Hvorvidt FU skal ha ansvar for gjennomføringen må drøftes av 

det nye FU 
 

IV. Revisjon av diagnoser i forbindelse med forskningsprosjekter 
•  Er diskutert på oppdrag fra styret og anbefaling legges frem på 

årsmøtet 2014, vedlagt 
 

3. Oppgaver for 2013 
FU har sittet i 4 år. 3 av medlemmene i nåværende FU går ut. Syret vil oppnevne 
et nytt FU på første styremøte etter årsmøtet  
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Møtereferater 

 

  

  

 

MØTEREFERAT 

Møtenavn/tem
a: 

Møte i Forskningsutvalget i Den norske 
patologforening 

Til: FU 

  Dato dok.: 08.06.13 

Dato møte: 07.06.13 

Referent: Karsten Gravdal 

 
 

Tilstede: Wenche Reed, Sonja E. Steigen, Sverre H. Torp, Ole P. F. Clausen, Karsten Gravdal. 
Fravær: Ingen 
 
Saksliste 

 

  
Sak 01/13 Innkalling og godkjenning av sakslisten 

Godkjent. 
Sak 02/13 Godkjenning av referat fra 14.11.12  

Godkjent 

Sak 03/13 Orienteringssaker (etter styremøte DNP 27.05.13) 
Det ble kortfattet orientert om følgende saker: 

• Sentrale søknadsmidler til forskningsbiobanker på OUS 
• Anskaffelse av sporingsverktøy HSØ (Biobank Norge). 
• Faggruppeseminar 26. nov på Gardermoen i regi av DNP, bla. gjennomgang 

av faggruppenes aktiviteter 
• Kreftregisteret, har fått nasjonal status for 8  kvalitetsregistre med til dels 

omfattende rapporteringskrav fra patologene. Viktig å følge opp . 
• Reisestipend skal evalueres innen årsmøtet 2014. Økonomien i DNP er 

gradvis blitt forverret og innstramminger er varslet. Vurdere å prioritere 
faggrupper fremfor reising. 

• Påskeegg, ved to like kandidater, bør LiS velges før overlege. 
• Sporingsverktøy testes ut ved OUS og AHUS. WR sender ut orientering. 

Sak 04/13 Oppfølgingssaker  
Evaluering av gjennomført forskningskurs og forslag til innhold for nytt kurs 

• Kort evaluering ble gitt av KG som skal lage et forslag til innhold for neste 
kurs. 

Ferdigstille taksthefte for tjenester i forbindelse med forskning 
• Minimale endringer ble utført og dette dokumentet er nå klart. 

Sak 05/13 Praktisk etablering av generell forskningsbiobank, presentasjon ved R. Bjugn 
• Foredrag som fokuserte på hvem, hva, hvor, ansvar osv. 
• Totalitet og langsiktighet ble trukket frem. ”Tenke internasjonalt, handle 

lokalt”. 
• Alle godkjenninger må være på plass. 
• Tanker om håndtering preoperativt, operativt og postoperativt. 
• WR skal sende oss en kopi av dette foredraget (pdf) 
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Sak 06/13 Hospiteringsopphold, presentasjon ved Sverre H. Torp 
• Foredrag fra et 14 dagers opphold ved Newcastle på en nevropatologisk avdeling 

hvor presentasjonen viste at forskningsutbyttet og faglig påfyll var stort. 
• SHT skriver notis på nettstedet vårt om dette oppholdet. 

Sak 07/13 SFF Center for cancer biomarkers CCBio, presentasjon ved KG 
• KG hadde en kort presentasjon basert på innledningsforedraget Lars A. Akslen 

brukte ved oppstart av SFF 30. mai 2014. 
• KG skal sende en pdf av dette foredrag til FU medlemmer. 

Sak 08/13 Tilbakemelding til avd. for patologi ved revisjon av diagnose i forb. med 
forskningsprosjekter 

• Skal taes opp som sak på årsmøtet 2014. 
 
 
 

• Det vises til vedlagte artikkel skrevet av R. Bjugn. 
• Dersom klinisk konsekvens bør dette meldes til respektive patologiavdelinger, og 

det bør følges opp at pasientbehandler har fått tilbakemelding. 
• WR skal spørre Karolinska om de har rutiner på dette. 
• WR kommer med utkast  per mail til øvrige FU medlemmer. 

Sak 09/13 Kreftstrategi for patologi-med fokus på forskning 
• Et viktig dokument når myndigheter eller andre ber om å få 

patologifagmiljøets strategiplan. 
• FU kan bidra med forskningsdelen, bla. biobanking. 
• Dokumentet skal være ferdig til årsmøtet 2014. 
• Vi gikk gjennom dokumentet og har forslag til en del endringer.  
• WR skal sende et første bearbeidet utkast til medlemmer av FU før det 

sendes styret i DNP. 
Sak 10/13 Eventuelt 

FU skal reoppnevnes 
• WR og OPC slutter i FU mars 2014 og FU skal reoppnevnes. 
• Ny representant fra styret til FU. 
• Blant øvrige FU medlemmer meldte ingen seg til styret i DNP eller som ny leder av 

FU. 
 Oppgavefordeling frem til neste møte i FU 

• Nettoppgaver, fortsatt uløste 
• Sverre T. lager et notis til nettsiden om Newcastle opphold. 
• Wenche R. intervjuer en som innehar kombinert universitetsstilling. 
• Sonja S. skrive om overleger i ½ stilling klinisk stilling og ½ forskerstilling. 

• WR sender revidert taksthefte til styret basert på innspill fra møtet. 
• Karsten G. lager forslag til oppsett for nytt forskningskurs. 
• Karsten G. distriuberer foredrag fra Lars Akslen (åpning av SFF i Bergen). 
• Wenche R. editerer kreftplan/strategi og sender til medlemmer av FU deretter til 

styret DNP. 
• Wenche R. lager utkast fra FU vedr. revisjon av diagnose ved forskningsprosjekt, 

sak 08/13. 
• Wenche R. legger ut møtereferatet på nettstedet. 
• Wenche R. sender oss kopi av foredrag fra Roger B. (praktisk etablering av generell 

forskningsbiobank). 
• Wenche R. sender ut  orientering om sporingsverktøy 
• Wenche R. sender ut  retningslinjer for bruk av forskningsbiobanker utarbeidet på 

OUS, samt kriterier for tildeling av OUS søknadsmidler til forskningsbiobanker  
 Neste møte FU/DNP 12 eller 15. november 2013 kl. 11-15 på Legenes Hus. 

•  WR sender ut forslag til møtetidspunkt på mail når det nærmer seg. 
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MØTEREFERAT 

Møtenavn/tem
a: 

Møte i Forskningsutvalget i Den norske 
patologforening 

Til: FU 

  Dato dok.: 13.11.13 

Dato møte: 12.11.13 

Referent: Wenche Reed 

 
 

Tilstede: Wenche Reed, Sonja E. Steigen, Sverre H. Torp, Ole P. F. Clausen 
Fravær: Karsten Gravdal 
 
Saksliste 

 

  
Sak 11/13 Innkalling og godkjenning av sakslisten 

Godkjent. 
 

Sak 12/13 Godkjenning av referat fra 07.06.12  
Godkjent 

 

Sak 13/13 Orienteringssaker  
• Faggruppeseminar 26.11.13(agenda var vedlagt)  
• Kreftstrategi for DNP(vedlagt) – dokumentet er utformet som et 

vedlegg til Nasjonal Kreftstrategi 2013 – 2017. Den vil bli presentert 
på faggruppeseminaret og deretter på årsmøtet mars 2014. FU 
kommer med evt. innspill innen 26.11 

• Offentliggjøring av resultater fra de nasjonale kvalitetsregistrene – 
informasjon fra alle registre finnes på 
http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/category398.html 

  
Sak 14/13 Oppfølgingssaker  

• Forslag til innhold for forskningskurs (utkast vedlagt fra KG)  
Forslaget ble diskutert 

• FU foreslår at kurset holdes hvert 3. år i forbindelse med årsmøtene 
• Det lages et kursinnhold som kan gjenbrukes og evt. oppdateres 
• Hvorvidt samme miljø skal ha ansvar for kurset må diskuteres 
• Kurset skal rettes mot LIS i patologi og motivere til forskning innen 

faget 
• Kurset skal legge mindre vekt på formalia/regelverk og mer vekt på 

det spesifikke for patologi 
• Foreslått innhold fra KG revideres av SES og vil bli sirkulert til FU 

som epost 
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• Endelig forslag skal legges frem for årsmøtet 
 

Sak 15/13 Sporingsverktøy for forskningsbiobanker 

- arbeid med minste felles datasett på Oslo universitetssykehus 

• Presentasjon av Dominic Hoff, Forskningsstøtte, OUS 
• informasjon om sykehusets forskningsbiobanker gjennom et felles 

minste felles datasett (biobankansvarlig, type prøvematerialet, 
sykdomsgruppe, m.v.) vil på sikt kunne legges ut på sykehuset 
nettside, evt. også nasjonalt, med intensjon om å bidra til økt 
forskningssamarbeid  

 
Sak 16/13 Organisering av biobankvirksomheten ved UNN 

• Presentasjon av SES 
 

• UNN planlegger etablering av en prospektiv generell 
forskningsbiobank innen kreft og har på plass nødvendige 
godkjenninger (REK), fasiliteter for lagring, organisering med 
prosjektgruppe (SES er medlem), og finansiering 

• Prosjektgruppen diskuterer nå hva slags type materiale skal samles 
inn og hvordan dette skal håndteres (utarbeidelse av SOP) 

 

Sak 17/13 Tilbakemelding til avd. for patologi ved revisjon av diagnose i forb. med 

forskningsprosjekter 

• Resultater av spørreundersøkelse (vedlegg - WR) 
• 4 universitetsavdelinger har svart 
• Problemstillingen er kompleks og det er vanskelig med entydige 

retningslinjer/anbefalinger 
• WR kontakter REK 
• WR legger frem for styret om dette kan være et tema for en paneldebatt på 

årsmøte 
 

Sak 18/13 Forberedelser til årsmøtet 28.-29. mars 2014 
• SES og KG vil sammen med Ahus (som har ansvar for årsmøtet) utgjøre 

komiteen for forskningspris, posterpris, og pris for beste påskeegg 
• SES lager et oppdatert forslag til forskningskurs, som sirkulerers mellom FU-

medlemmene i forkant av årsmøtet 
• WR har ansvar for et notat vedr. revisjon av diagnoser i forbindelse med 

forskning og vi foreslå dette som et diskusjonstema på årsmøtet for styret 
 

 
Sak 19/13 Eventuelt 
 • Dette blir siste møtet i nåværende FU 

• Saker til årsmøtet vil bli sirkulert på epost. 
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Prissetting av tjenester for forskning 
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Forskerkurs 

 

 

 

 

 

Kurs - Forskning i patologi 

 

1. Innledning         
2. Forskningsfelt og tradisjoner i patologi 
3. Planlegging og oppstart av prosjekt + prosjektbeskrivelse   

• Prosjektbeskrivelse 
• Eksempel på samtykkeskjema som omfatter alt tenkelig materiale 

og alle helseregistre, inkludert opplysninger fra alle journaler 
• Unntak fra samtykke 
• Utvidete rettigheter (blod, urin, RNA, DNA, protein osv) 

4. Finansiering av forskning 
• Ulike stipender 
• Egen publikasjon i bunnen ofte nødvendig før stipend 

5. REK søknad med basis i Helseforskningsloven 
6. Samtykkeskjema til pasient, eksempel 
7. Biobanker og databanker 
8. Hva kan kreftregisteret bidra med? 
9. Hva kan industrien bidra med? 
10. Translasjonell kreftforskning  
11. Ikke neoplastisk patologiforskning 
12. Samarbeid med kliniske disipliner 
13. Eksperimentell forskning 
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Revisjon av diagnose i forbindelse med forskning 
 
  

  

Revisjon av diagnose i forbindelse med forskningsprosjekter som 
benytter diagnostisk patologimateriale  

 

 
Bakgrunn 
Ved bruk av diagnostisk materiale i forskningsprosjekter kan det fremkomme 
funn som kan ha klinisk betydning. Lager man nye snitt av preparater hvor man 
opprinnelig diagnostiserte dysplasi, kan man f.eks. finne infiltrerende kreft (se 
referanse).  
 
På anmodning fra styret i Den norske patologforening, sendte Forskningsutvalget 
ut et spørreskjema til alle landets patologiavdelinger september 2013. Leder av 
Forskningsutvalget diskuterte problemstillingen i eget møte med NEM (Den 
nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag) 10.01.14. 
Forskningsutvalgets anbefalinger ble forankret i Den norske patologforeningens 
styremøte den 27.01.14. 
 
 
Anbefalinger ved endret diagnose i forbindelse med forskningsprosjekter som 
benytter diagnostisk patologimateriale 
Ved revisjon av en diagnose ved gjennomgang av et histopatologisk materiale i 
forbindelse med et forskningsprosjekt, skal terskel være lav for tilbakemelding fra 
forsker til den patologavdelingen som har utlevert materiale. Men det vil være den 
utleverende avdelingens ansvar å gjøre en samlet klinisk vurdering av den aktuelle 
revisjon. Hvilken klinisk konsekvens dette skal få, må avgjøres av avdelingsleder i 
samråd med kliniker som har ansvar for pasienten. DNP anbefaler at det etableres 
rutiner for dette: 

 

• Det anbefales at forsker melder om revisjon av diagnose til den aktuelle 
avdelingen for patologi som har utlevert materiale. Ved revisjon av 
diagnostisk histopatologisk materiale i forbindelse med et 
forskningsprosjekt skal terskel for tilbakemelding av endringer i diagnose 
være lav, uansett om dette er håndtert i forskningsprotokollen eller ikke. 
Hvorvidt avdelingen skal revidere egen diagnose og evt. melde dette 
tilbake til pasientens lege må vurderes av avdelingen i hvert enkelt 
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tilfelle. Dette kan for eksempel gjøres av avdelingens faggruppe inne 
fagområde, evt. i diskusjon med HFets egen etikkomité.  

• Det anbefales at det ved utlån av materiale til et forskningsprosjekt 
legges inn et eget punkt om tilbakemelding, se vedlegg pkt 7 

• Det anbefales at mulighet for tilbakemelding av revidert diagnose 
adresseres i forskningsprotokollen som fremlegges for REK 

• Det anbefales at forsker orienterer REK om tilbakemelding av revidert 
diagnose 

 

 
Resultater av utsendt spørreskjema 
Viktige tilbakemeldinger fra avdelingene som svarte på utsendt spørreskjema 
oppsummeres kort:  
 

• Ingen av avdelingene har rutiner som beskriver hvordan forskningsfunn av 
mulig klinisk betydning, og som framkommer ved bruk av diagnostisk 
patologimateriale, skal håndtere 

• Ingen av avdelingene har noen gang håndtert situasjon hvor det ved bruk 
av diagnostisk materiale i forskningsprosjekt framkom nye funn av mulig 
klinisk betydning. 

• Problemstillingen bør håndteres i forkant ved at: 
 

 - Det etableres en utlånsavtale for biologisk materialet hvor dette 
er adressert 
 - Problemstillingen bør adresseres allerede i samtykkeskrivet til 
forskningsprosjektet 
 

• Ved funn av mulig klinisk betydning må forsker henvende seg til den 
avdelingen for patologi som har lånt ut arkivmateriale. Det er denne 
avdelingen som må håndtere problemet videre.  

• Informasjonsplikten til pasienten må avgrenses til f.eks. revisjon av en 
diagnose med behandlingsmessige konsekvenser for pasienten, og ikke 
gjelde f.eks. funn av nye mutasjoner m.v. 

• DNP bør følge opp problemstillingen med REK/NEM og evt. Datatilsynet 
 

 

Referanse 
Roger Bjugn, Bettina Casati : J Clin Pathol 2012;65:1043–1044 
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Vedlegg  

 

Avtale om overføring av humant biologisk materiale 
 

1. Institusjonene som inngår avtalen:  
2. Administrativt og faglig ansvarlige 

Undertegnete bekrefter at de har myndighet til å inngå avtale på vegne av institusjonene. 

• Avsender: Mottaker:  ……………. 
 

3. Nødvendige tillatelser  
For forskningsprosjekter etablert før 1.juli 2009 må mottaker må dokumentere tilråding fra en 
Regional komité for medisinsk forskningsetikk og godkjennelse av biobank fra Helsedirektoratet. 
For forskningsprosjekter etablert etter 1. juli 2009 må prosjektet og biobanken være godkjent av 
en Regional komité for medisinsk forskningsetikk.  Avgivende sykehus krever tillatelse fra 
sykehusets personvernombud og biobankkoordinator før en avtale om overføring av 
personopplysninger/humant biologisk materiale kan signeres. 

 

• Etikk tilråding: Ref.nr. på svarbrev fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk: 
                               

• Biobanktilråding: Ref.nr.  på svarbrev fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk. 
                        

4. Hvem er giver(e):  
 

5. Type materiale og mengde ordningen omfatter 
 

6. Hva materialet skal brukes til: Materialet skal brukes til………. Fylles ut av mottaker. Mottaker 
bekrefter at personopplysninger og biologisk materiale bare skal brukes til formål som oppgitt i 
senne avtalen. 

 

7. Funn av mulig klinisk betydning 
Dersom det i rammen av prosjektet fremkommer nye funn som kan ha klinisk betydning for 
prosjektdeltaker vil avdelingen ha tilbakemelding om dette. Slike funn kan f.eks. framkomme 
ved regransking av tidligere vevssnitt eller ved framstilling av nye vevssnitt. 

Mottaker bekrefter at slike funn/avvik vil bli rapportert tilbake til Avdeling for patologi.  

 

8. Lagring og destruksjon av materialet 
Fylles ut av mottaker 
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9. Vurdering av etiske sider ved overføring og bruk av materialet 
Fylles ut av mottaker 

 

10. Ansvarsforhold 
Mottaker er inneforstått med at selv om avgivende sykehus forsøker å unngå overføring av 
smittefarlig materiale, må alt materiale håndteres som mulig smittefarlig. Mottaker er 
ansvarlig for at personell som skal håndtere humant materiale fra HF får nødvendig informasjon 
og opplæring. Mottaker overtar materialet som det er og påtar seg alt ansvar i forbindelse med 
mottak, håndtering, lagring og bruk av materialet.  

 

11. Tredje parts bruk av materialet  
 

Mottaker kan ikke videredistribuere materialet eller deler av det til tredjepart uten 
godkjenning av avgivende sykehus 

 

12. Kommersiell bruk av materiale 
 

Mottaker kan ikke selge komponenter fra det humane biologiske materialet fra avgivende 
sykehus, eller produkter som er direkte ekstrahert fra dette (for eksempel proteiner, mRNA 
eller DNA). Unntak fra dette må avtales særskilt når materialet vil være del av produkt(er) som 
er ment for human diagnostikk og/eller behandling.  
 

Om mottaker ønsker å bruke eller lisensiere materialet, eller modifikasjoner av materialet, til 
kommersielle formål, må mottaker, før avtale om overførsel av materiale inngås, etablere 
rammer for slik kommersiell bruk med avgivende sykehus 
 

13. Refusjon av kostnader  
Avgivende sykehus selger ikke humant biologisk materiale, men kan fakturere mottaker for 

de kostnader som er knyttet til innsamling, lagring, overføring og lignende. 
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5.3. Kvalitetsutvalget 
 
Årsrapport kvalitetsutvalget  (KU) 2013 

Den norske patologforening (DNP) 

Medlemmer: Ok Målfrid Mangrud, Gustav Peter Blom, Trond Viset, Tor-Arne 
Hanssen(leder) 

Kvalitetsutvalgets arbeid er fulgt opp i 2013 via epost korrespondanse med 
hovedfokus omkring maler og koding. 

Arbeidsform: 

Elektronisk, telefonmøter, fysiske møter minimum 1 gang pr år. 

Møteplan: 

Uke 11, uke 40 

Prioritering:  

1: Maler i 2013, til årsmøte  

2: Koding, SNOMED, høst 2013 

3: Akkreditering årsmøte 2014 

4: Kvalitetsarbeid i Norge (veileder) 

Status: 

1: KU har fått tilbakemelding fra alle faggrupper på forslag til standardiserte maler 
på kreftresektater. Noen grupper har konsensus, mens andre ønsker noe mer tid til 
bearbeiding. Innspill fra faggruppemøte i DNP gikk også på å benytte maler som 
utarbeides i andre land, eks Australia. Erfaringene fra innspillsrunden fra 
faggruppene var i hovedsak at det er utarbeidet gode norske maler som med enkle 
grep kan generaliseres og benyttes i Norge som en minimumsmal, dekker det kliniske 
behovet, innhold i DNP sin svarveileder og krav til rapportering til kreftregisteret. 
Malene kan også være utgangspunkt for templat til elektronisk svaroverføring. 

KU sitt arbeid i 2014 vil være å definere oppsett for en standard mal. Arbeidet 
avsluttes innen våren 2014. 

2: Undersøkelse blant landets patologiavdelinger viste et behov for standardisering 
og oppdatering av SNOMED. KU har jobbet systematisk mot Helsedirektoratet for å få 
de til å ta ansvar for å igangsette, samt finansiere, arbeid med SNOMED. Det skal i 
2014 avklares om SNOMED versjon i Danmark er tilgjengelig for omarbeiding til norsk 
og om det kan inngås et samarbeid med Sunnhedsstyrelsen i Danmark om SNOMED. 
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3: Patologiavdelingen i Tromsø ble landets første akkrediterte patologiavdeling og 
avdelingen i Kristiansand nummer to. KU gratulerer med fantastisk innsats for 
kvalitetsheving innen patologimiljøene i Norge. Det vil i forbindelse med årsmøtet 
2014 bli et innlegg der akkreditering er tema. Spørsmål vi ønsker å belyse i 
seminaret er: 

hvorfor akkreditering 

ressursbruk ved akkreditering 

praktisk gjennomføring av akkrediteringsprosess 

4: Det pågår arbeid med revidering av svarveileder i DNP. Dette, sammen med 
revidering av maler vil bli et systematisk og årlig arbeid som ivaretas av 
faggruppene. Arbeid med generell kvalitetsveileder avventer til punkt 1, 2 og 3 er 
avsluttet i KU regi. 

 

 

5.4  IAP 
 

IAP Report 2013, Norwegian division 

Board: 2012-2014 

Chairman: Ying Chen, MD  
Vice Chairman and IAP Contact Person: Wenche Reed, MD, PhD 
Secretary: Marius Röger, MD  
Treasurer: Anne Pernille H. Dyrbekk, MD  
 
IAP Elected Vice-President: Jahn M. Nesland, MD, PhD 
 
Members and bylaws: From 2007, membership in the Society is 
automatically connected to membership in the Norwegian Medical 
Union. Associate membership is still possible and the relation to IAP is 
not altered. The bylaws of the Division have been rewritten, according 
to the new bylaws of the Society. 
 
IAP-Norway has 308 members, all but one are also members of the 
Norwegian Medical Union, 45 members above the age of 69, 159 woman 
and 149 men; 201 consultant pathologists and 54 trainees.  
 
Activities: The Norwegian Division is closely connected to the activities 
of the Society. No independent activities have taken place during the 
present year.  
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5.5  UEMS 
 

ÅRSRAPPORT UEMS, Specialist Section of 

Pathology,European Board of Pathology 

 

Det har vært avholdt 2 møter I 2013; ett i Madrid, 7-8.6, og i 

Brussel 22-23.11. Fra 2013 er det bestemt at det skal avholdes 2 møter 

pr. år, bla. for å bedre kontinuiteten. Det er videre foreslått at 

minimumstiden for delegatene bør være 4 år.  Delegat og vara bør ikke 

skiftes ut samtidig av samme grunn.    

 

 SWOT ANALYSE  

Det har vært et ønske om å utforme en SWOT-analyse for å få en 

oversikt over patologiaktiviteten i Europa, et slags estimat av workload.  

En har bestemt seg for å ta utgangspunkt i et dokument fra the Royal 

college of Pathology(UK) for å utforme en slik analyse.  Et av 

hovedproblemene er at det er stor variasjon mellom landene.  

Temaet akkreditering har også vært oppe flere ganger. Noen 

europeiske land skal innføre obligatorisk akkreditering, mens frivillig 

akkreditering er utbredt.  SWOT-analyse og akkreditering vil bli tema 

for møtet i juni 2014.  

 

MOLEKYLÆR PATOLOGI:  

Specialist Section of Pathology har utarbeidet et dokument /uttalelse 

om molekylærpatologi som understreker at molekylærpatologi er en 
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integrert del av patologens arbeid, og at dette skal gjenspeiles i ansvar, 

workflow og ressurstildeling. 

 Flere delegater opplever at andre yrkesgrupper og spesialiteter 

(biologer, genetikere) ønsker å ta hånd om molekylærpatologien.  

Dokument vedlagt.   

 

BIOBANK 

På møtet i november presenterte den finske delegaten Olli Carpen 

etableringen av den nye nasjonale biobanken ; the New Finnish 

Biobank. Biobanken er strengt lovregulert, og åpner for nye muligheter 

bla. mht. forskning.   

PÅGÅENDE SAKER UEMS:  

• Totalt er det 30 land som har delegater, samt assosierte medlemmer 

fra rettsmedisin, cytopatologi og nevropatologi. Flere land har ikke 

deltatt med delegater på flere år,  og det arbeides med å forsøke å 

innlemme disse igjen 

• Situasjonen for  histo/cytoteknikere er tatt opp fordi det er  stor 

variasjon i opplæring/utdanning mellom ulike land. Noen steder tilbys 

5-årig utdanning som “Laboratory diagnostitians”, og noen delgater har 

uttrykt bekymring for at det  etterhvert vil komme ønske/krav om å 

signere ut feks. cytologisvar selvstendig.  

• Det er utarbeidet  en oversikt over antall spesialister i patologi, antall 

LIS, tid  for å bli spesialist, laboratoriepersonell pr. Spesialist og antall 

patologer pr.  Innbyggger i de ulike land . Norge ligger på nivå med de 

fleste land mht. varighet av spesialistutdanning.  

      

Referent: Ingunn  Stefansson, HUS  
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5.6. Spesialitetskomitéen 
 

ÅRSRAPPORT 2013 

 

Utfylt årsrapport sendes Legeforeningen innen 14.02.2014 

 – enten pr papir eller pr epost til marit.gustavsen@legeforeningen.no 

 

Spesialitetskomiteen i  Patologi 

Komiteens sammensetning 

 

Leder: Rune Lilleng 

Hovedmedlemmer: Birger Laane, Peer Kåre Lilleng 
og Øystein Størkersen 

Varamedlem: Lars Helgeland 

Fra YLF:  

Hovedmedlem: Runa Braun 

Varamedlem: Ellen Berget 

Møter Alle saker av betydning  har vært forelagt 
komiteens medlemmer via mailsystemet eller vært 
diskutert pr. telefon. 

1 Spesialistreglene Fungerer tilfredsstillende, men det er fortsatt et 
paradoks at tjeneste på utdanningsinstitusjoner i 
patologi som ikke har full godkjenning kan 
suppleres med ytterligere tjeneste på en annen 
utdanningsinstitusjon som heller ikke har full 
godkjenning og på den måten oppnåes kravet hva 
gjelder normert tjenestetid for spesialiteten 
patologi. Godkjenning av nye spesialiteter i 
patologi er nå tillagt Helsedirektoratet. Ved 
spesielle problemstillinger kan legeforeningen 
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kontaktes for råd. 

2 Stillingsstrukturen Det har vært betydelige problemer hva gjelder å 
rekruttere spesialister til patologiavdelinger uten 
universitetstilknytning. Fordelingen av LIS-
stillinger har vært i betydelig favør av 
universitetstilknyttede patologiavdelinger, mens 
antallet LIS-stillinger på patologiavdelinger uten 
universitetstilknytning har vært få. Spesialister 
utdannet på universitetstilknyttede 
patologiavdelinger har i liten grad ønsket å søke 
seg til andre patologiavdelinger uten 
universitetstilknytning, noe som i stor grad har 
bidratt til den vanskelige rekrutteringssituasjonen 
på patologiavdelinger uten universitetstilknytning. 
Den eneste måten å takle dette problemet på er å 
øke antallet LIS-stillinger på patologiavdelinger 
uten universitetstilknytning. Dette har også vært 
redegjort for i eget møte med spesialistrådet i 
legeforeningen. 

3 Målbeskrivelsen Arbeidet med nytt forslag til attestasjonsskjema 
for spesialiteten patologi ble avsluttet i 2012 og er 
nå vedtatt av Helsedirektoratet med obligatorisk 
virkning fom 2018. Skjemaet  bygger på  
målbeskrivelsen, men er i betydelig grad utvidet 
hva gjelder definerte krav til ferdigheter innenfor 
ulike organsystemer. 

4 Kursvirksomheten I 2013 har det som i 2012 vært en relativt god 
tilgang på kurs som godkjennes for den valgfrie 
delen for spesialiteten patologi. Det var også i 
2012 relativt mange kurs som var godkjent for den 
spesielle delen av kurskravet. 2013 hadde få kurs 
godkjent for den spesielle del av kurskravet. Det 
er en rekke kurs i spesiell histopatologi, og som går 
over opptil 1-2 uker i både Europa og USA. Disse 
kursene godkjennes for spesialistutdanningen i 
patologi etter forhåndssøknad. 
Utdanningskandidater må imidlertid søke støtte fra 
andre enn legeforeningen, som bare dekker reise 
og opphold for ferdige spesialister inntil kr. 
10500,- pr. kalenderår.. Kurs i utlandet blir i liten 
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grad godkjent som tellende for den spesielle del av 
kurskravet med mindre det kan dokumenteres at 
kurset omfatter snittseminar med innsending av 
forslag til diagnoser. 

 

5 Ferdighetstrening i 
laboratorier/simulering 

- Hvilken betydning har 
ferdighets/simulering i 
spesialistutdanningen i 
faget? 
- Hvilke institusjoner 
tilbyr slik læring? 
- Hvilke prosedyrer er 
mest aktuelle for slik 
læring? 

Dette er ikke relevant i patologifaget. 

6 Rapporter fra 
utdanningsinstitusjonene 

 

Disse er gjennomgående tilfredsstillende og 
avslører ingen spesielle problemer hva gjelder 
spesialistutdanning i patologifaget, utover det som 
er beskrevet i pkt. 12. 

7 Besøk 
spesialitetskomiteen har 
gjennomført 

 

Det ble gjennomført besøk på Avdeling for patologi 
i Sørlandet Sykehus 270513,   Avdeling for 
patologi, Stavanger Universitetssykehus 280513, 
samt besøk på patologiavdelingen på Sykehuset 
Innlandet på Lillehammer 251113. 
Patologiavdelingen på Lillehammer har fått et 
betydelig løft i 2013 og fremtiden synes lys hva 
gjelder rekruttering og oppbygging av avdelingen 
med nye spesialiter i patologi. 

8 Søknader fra 
sykehusavdelinger og 
institusjoner om 
godkjenning som 
utdanningsinstitusjoner 

Ingen søknader i 2013 

9 Kvalitetssikring av 
utdanningen 

Dette er en intern sak på hver enkelt 
utdanningsinstitusjon. Spesialitetskomiteen i 
patologi har ingen mulighet til å kunne etterprøve 
om utdanningen er kvalitetssikret, utover den 
dokumentasjon som er gitt i forbindelse med 
søknad om spesialiteten patologi. 
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10 Spesialistgodkjenning
  

Det ble gitt til sammen 15 spesialistgodkjenninger 
i 2012(mot 9 i 2012). Av disse var 10 kvinner og 5 
menn. Til sammen 13 nye godkjente spesialister 
hadde fått sin hovedutdanning i Norge (10 kvinner 
og 3 menn), mens det var 2 menn som fikk 
spesialistgodkjenning gjennom konvertering fra 
utlandet. 

11 Etterutdanning Samlet sett er det i Norge og i utlandet et meget 
godt tilbud på kurs innen histopatologi. 
Etterutdanningen fungerer derfor godt, i den grad 
det finnes midler til å benytte tilbudene. 

12 Problemer i spesialiteten Ved noen utdanningsinstitusjoner som har relativt 
mange utdanningskandidater synes det fortsatt  å 
være et problem at antallet obduksjoner har falt 
dramatisk, og som medfører at kandidatene ikke 
har tilgang til nok obduksjoner hva gjelder å oppnå 
kravet for spesialiteten patologi innen normert tid. 
Reduksjonen i antallet obduksjoner kom etter 
innføring av nye forskrifter hva gjelder rekvirering 
av obduksjon. Forslag om å ytterligere redusere 
antallet obduksjoner som kreves for spesialiteten i 
patologi har ikke fått gjennomslag, men 
situasjonen er under kontinuerlig observasjon. På 
noen patologiavdelinger kan det også være et 
problem å få nok histopatologi til å fylle 
kurskravet innen normert tid. Dette kan være et 
større problem enn antallet obduksjoner. Gjennom 
avdelingsintern fordeling kan imidlertid dette 
problemet lettere løses.  

 

13 Eventuelt Patologifaget har i hovedstadsområdet vært 
gjennom en omfattende omstillingsprosess. Store 
pasientvolum er blitt fordelt til Ahus og Vestre 
Viken HF.  Dette har også fått konsekvenser for 
influks av prøver til respektive patologiavdelinger. 
Ressursene som har vært gitt disse oppgavene har 
imidlertid vært meget begrensede eller 
fraværende. 

Det synes imidlertid å være et generelt problem at 
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mengden oppgaver går langt utover hva som er gitt 
av ressurser til å løse de samme oppgavene. Krisen 
i patologifaget er ikke mindre nå enn tidligere, og 
det synes i liten grad å være vilje hos hverken 
lokale eller sentrale helsemyndigheter til å gjøre 
noe med dette. 

Opprettelsen av stillinger i OUS for 
patologassistenter har vært tema for diskusjon i 
ulike fora, og hvor det har fremkommet 
dyptgående uenighet om hvorvidt dette gagner 
patologifaget og utdannelse av nye spesialister i 
patologi.  

 

 

Sted/dato 

Drammen, mandag 17. januar 
2014 

Underskrift (pr post)/Navn (pr epost) 

Rune Lilleng, leder, Spesialitetskomiteen i patologi 

 

 

5.7  Mottaker av DNPs reisestipend 

 

5.7.1   Reisebrev fra Kiel, 11.2.2013-22.2.2013 

Svetlana Tafjord 

OUS, Rikshospitalet 

 

Hospitering ved en større avdeling med relevant patologi som en del av 
overlegepermisjon er svært nyttig del av etterutdanning og har mange positive 
aspekter. 

For meg som jobber med solide svulster hos barn var hospitering en meget god 
anledning til å se på større og mer variert materiale innenfor dette feltet. 
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Valget falt på Universitetssykehus i Kiel. Via SIOP’s nettverk av patologer 
(International Society of Paediatric Oncology), har jeg, som flere andre kolleger i 
Norge samarbeidet med Prof. Dr. Ivo Leuschner.  

Etter en enkel forespørsel om mulighet for hospitering, kom et invitasjonsbrev 
med faglig og praktisk informasjon om opphold i Kiel. 

Universitetssykehus Schleswig- Holstein, Kiel, seksjon for pediatrisk patologi 
omfatter også nasjonal tumorregister for pediatrisk patologi generelt og pediatrisk 
nyreonkologi spesielt med ca 1800 kasus per år. 

 

Mitt formål med opphold var å se flest mulig av de vanligste pediatriske 
maligne tumores innen nyre-, lever- og bløtdelspatologi, samt delta i den daglige 
rutinediagnostikk ved avdelingen.  

Ved pediatrisk seksjon i Kiel jobber tre patologer med dr Ivo Leuschner som 
faglig ansvarlig. Diagnostisk arbeid er meget godt organisert. Rutinesnitt er av høy 
kvalitet og resultater av spesialundersøkelser inklusivt molekylære analyser er det 
knapt nok noe ventetid på.  

Alle kasus gjennomgås i felleskap to ganger i løpet av en arbeidsdag som 
gjerne begynner ca kl 08:00 og slutter en gang etter kl 18:00. 

Dr Leuschner hadde satt til side en rekke kasus fra nyre og lever for meg, da 
jeg var spesielt interessert i varianter av alle nyresvulster og leversvulster hos barn. 
Jeg har også fått lov til å fotografere kasus fra Kiel hvorpå jeg fikk generøs samtykke 
fra dr Leuschner om å bruke deler av dette materiale til undervisning i 
barnetumorkurset som er holdt i Trondheim på Årsmøte i DNP i 2013. 

Kiel er en mindre by hvilket har sine fordeler; bokostnadene var rimelige og 
reisen enkel med fly til Hamburg og buss som går omtrent hver time til Kiel. 

Takket være stipendmidler fra DNP som dekket en del av oppholdsutgifter ble 
dette et meget vellykket opphold som varte i to uker. Personlig anser jeg DNP’s 
stipendmidler som en meget god investering, ikke bare som forskningsfremmede 
midler, men også som kompetanseheving innenfor smale felt i diagnostisk patologi. 

 

Takk til DNP for støtten. 

 

Mvh 

Svetlana Tafjord 
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Overlege 

Seksjon for hode hals patologi, solide svulster hos barn og cytologi 

OUS, Rikshospitalet 

 

5.7.2 Hospitering ved Institute of  Ageing and Health og Universitetssykehuset i 

Newcastle upon Tyne januar 2013 

 

Reisebrev fra Sverre Torp, St. Olavs hospital. 

En kald januardag 2013 satte jeg meg på flyet til Newcastle for å 

hospitere der i to uker ved InstituteofAgeing and Health og ved 

nevropatologisk seksjon på universitetssykehuset.  Min vert var Prof. 

Johannes Attems.  Han han har ansvaret for hjernebiobanken og driver 

forskning på nevrodegenerative sykdommer 

Første uken deltok jeg for det meste i tumordiagnostikken på 

sykehuset der vi så på kasus i flerhodemikroskop, både frysesnitt og 

vanlige prøver.  Jeg var også med på et par klinisk-patologiske møter 

innen nevroonkologi og muskel.  Den andre uken var jeg mest på 

instituttet og fikk en gjennomgang av demensdiagnostikk og hvordan en 

hjernebiobank fungerer.   

Videre var det en konferanse i regi av instituttet der phd-

studenter la fram sine prosjekt.  I tillegg hadde jeg tid til å lese artikler 

og drive litt skrivearbeid.  Det ble jo litt sosialt og kultur også med 

middag ute med kolleger, musikk og bl.a. besøk i Durham og den kjente 

katedralen der (på bildet nedenunder). 

 

Dette oppholdet var gull verdt og var et deilig avbrekk i en ellers travel 

hverdag.  Jeg lærte mye nyttig og på mange måter var dette en form 

for videre- og etterutdanning for meg, og jeg kommer til å ta flere slike 

studieopphold.  Jeg kan bare på det sterkeste anbefale slike turer. Og 

sist men ikke minst må jeg takke DNP som sponset litt av turen 

gjennom reisestipendet. 
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14.november 2013 

 

 

5.8. FAGGRUPPENE 
 
 
5.8.1  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. 

 

5.8.2   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. 

 

5.8.3  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. 

 

5.8.4  Faggruppe for  Gynekologisk patologi (ved Ben Davidson) 
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1. Det har ikke vært møter av arbeidsgruppen i løpet av 2013 siden det 
har 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. 

 

5.8.5   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. 

 

5.8.6  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. 

 

5.8.7   Faggruppe for Ikke-neoplastisk nyrepatologi (ved Harald Aarset) 

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. 

  

5.8.8   Faggruppe for Lunge- og ØNH patologi (ved Lars Helgeland) 
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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.  

 

5.8.9   Fagguppe for Mammapatologi (ved 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 
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relasjon til ulike sykehus (eller fylker). DNP´s mammagruppe sitter i 
NBCR´s Referansegruppe. 

 

5.8.10  Fagggruppe for Melanocyttisk patologi (ved 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. 

 

5.8.11  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 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. 
 

5.8.12  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. 

 

5.8.13  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.  
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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. 

 

5.8.14  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. 

 

5.8.15  Faggruppe for Urologisk patologi (ved Tor-Arne Hanssen):  

Tor-Arne Hanssen er nylig konstituert leder etter Aud Svindland. Nytt 
medlem fra OUS er Ulrika Axcrona. Gruppen har startet arbeid med 
maler og ønsker å forsterke arbeidet i gruppen til neste år. 

 

5.8.16  Referat fra faggruppeseminar Hotel Thon opera, Oslo 26.11.13 
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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 Røge,Hege 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.  
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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 

Faggruppene oppfordres til å aktivt bruke DNPs nettside. Faggruppene har et eget 
område på nettsiden hvor nyheter og annen informasjon kan legges ut.  

 

 

Ying Chen (leder)    Magnus Røger (sekretær)  
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5.9. ANDRE REPRESENTANTER, GRUPPER OG 
UTVALG 

 
5.9.1   Norsk nyrebiopsiregister (ved Sabine Leh) 
 

Norsk Nyrebiopsiregister (NNBR) har blitt et nasjonalt 
kvalitetsregister i 2012. 2012 ble registerpatologen skiftet ut og i 2013 
daglig leder. Styringsgruppen har hatt sitt første møte 05.12.13 og har 
konstituert seg på dette møte. Harald Aarset og Erik H Strøm 
representerer patologien i styringsgruppen og Sabine Leh er 
registerpatolog. 

Nyrebiopsiregisteret venter på ny databaseløsning (sannsynligvis 
MRS), som skal erstatte access databasen. Både endring i registerform 
og ny databaseløsning medfører betydelige endringer i registerets 
organisasjon.  

Siden 2013 bygges det opp et digitalt snittarkiv i regi av NNBR, 
som inneholder digitaliserte snitt av alle ikke-neoplastiske nyrebiopsier 
unntatt transplantatbiopsier. Med tanke på ny databaseløsning har de 
patologiske kjernedata blitt revidert av faggruppen for ikke-neoplastisk 
nyrepatologi.  Faggruppen har også laget en remissemal for ikke-
neoplastiske nyrebiopsier, som inneholder både strukturerte data og 
fritekst. Strukturerte data skal lette datainnsamlingen til NNBR. Videre 
skal NNBR i tillegg til registerets egen kodeliste bruke en kodeliste for 
primære nyresykdommer utgitt av The European Renal Association-
European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Denne 
kodelisten brukes også av Norsk Nefrologiregister ("dialyse- og 
transplantasjonsregister"), slik at det oppnås en enhetlig 
diagnosekoding i Norge.  

Registerpatolog Sabine Leh deltar i et utviklingstiltak ved Seksjon 
for ehelse, Forsknings- og utviklingsavdeling, Helse-Bergen, der 
Nyrebiopsiregisteret fungerer som et pilotprosjekt for anvendelse av 
arketypemetodikken. Arketyper er universell brukbare, 
plattformuavhengige, kliniske (og patologiske) informasjonsmodeller. 
Arketype-metodikken skal brukes til definisjon, tilgjengeliggjøring og 
bruk av kliniske informasjonsmodeller i helseinformasjonssystemer 
(Nasjonal IKT tiltak 41).  Målet med arbeidet er å lette utveksling av 
patologidata og kliniske data mellom journalsystemer og 
kvalitetsregistre. 

NNBR står foran noen strategiske valg. NNBR har for tiden ikke 
kliniske oppfølgingsdata, registeret først og fremst kvalitetssikrer 
prosedyren ”nyrebiopsi" og den patologisk-anatomisk diagnosen. Er 
dette nok eller skal registeret gå i gang med å legge tilrette for 
innhenting av oppfølgingsdata?  En annen pågående sak er registerets 
posisjon i landskapet av nasjonale kvalitetsregistre. Skal 
nyrebiopsiregisteret forbli som det er, skal det slås sammen med Norsk 
Nefrologiregister eller skal det arbeides mot en såkalt registerklynge 
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"nyresykdommer", som vil inkludere både NNBR og 
Norsk Nefrologiregister?  

 
5.9.2   NordiQC (ved Jan Klos) 
 
 

NordiQC har gjenomfort alt som var planlagt for 2013 dvs. alle 
assessments og workshops, samt deltatt og forelest på diverse 
internasjonale kurser og kongresser, og  organisert 1st NordiQC 
Conference on Standardisation in Applied immunohistochemistry den 
04-07/06/2013 (se for detaljer www.nordiqc.org). Fra og med 2014 
innføres 2 separate kurs, ett med patologer som målgruppe i Krakow 
(16-17/10/2014), og en workshop med  bioingeniøorer som målgruppe i 
Aalborg (17-19/09/2014). Detaljert aktivitetsplan for 2014 er også 
utarbeidet. Det er over 450 laboratorier som deltar! 
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6.  ÅRSREGNSKAP 
 
6.1. Årsregnskap 2013  
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7.  REFERAT FRA ÅRSMØTET 15.3.2013 
 
 
(Utkast som skal godkjennes på årsmøtet 2014.) 
 
7.1.  Referat årsmøte i Den norske patologforening 15. mars 

2013, Britannia hotell, Trondheim 

 

7.1.1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsordenuten 
anmerkning 

 

7.1.2.  Valg av møteleder og referent 

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets leder Ying Chen som 
møteleder og sekretær Magnus Røger er referent. I tilfelle 

avstemning ble Anne Pernille H. Dyrbekk og Hege Aase 
Sætran godkjent som tellekorps. 

 

7.1.3. Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 

Vedtak: Årsmøtet godkjente referat fra Årsmøtet 2012 uten 
anmerkning. 

 

7.1.4.  Gjennomgang av Årsrapport 2012 

Styrets leder Ying Chen gjennomgikk rapporten. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente Årsrapport 2012. 

 

7.1.5.  Orienteringssaker 
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a) Kreftstrategi. 

Den nasjonale Kreftstrategiplanen som ble 
presentert i 2012 sa svært lite om patologi. 
Helsedirektoratet mente at detaljer om patologi ikke 
var relevant i denne planen, men DNP kan lage egen 
kreftstrategiplan. Ying Chen har derfor ledet arbeidet 
med en egen DNPs kreftstrategiplan som omhandler 
utfordringer i patologi og konkrete tiltak. Den skal være 
et dokument fra DNP om hva som trengs for å møte 
kreftutfordringen i årene fremover. Dokumentet skal 
legges frem på årsmøte 2014 

 

b) Rettsmedisin  

Norsk rettsmedisinsk forening arbeider for å få 
godkjent rettsmedisin som egen spesialitet. DNP ved 
Cecilie Alfsen og Harald Aarset ønsker heller at 
rettspatologi skal være et kompetanseområde innen  
patologi. 

 
Vedtak: Årsmøtet tok de fremlagte saker til 
orientering. 

 

7.1.6.   Rapport fra Forskningsutvalget (Reed) 

Vedtak: Årsmøtet godkjente den fremlagte rapporten. 

 

7.1.7.   Rapport fra Kvalitetsutvalget (Hanssen) 

Vedtak: Årsmøtet godkjente den fremlagte rapporten. 

 

7.1.8.   Rapport fra Spesialitetskomitéen (Lilleng) 

Vedtak: Årsmøtet godkjente den fremlagte rapporten. 
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7.1.9.   Formalin og gravide. 

Prof. i arbeidsmedisin Bjørn Hilt redegjorde for 
hva man vet om formalins skadevirkninger generelt, og 
spesielt under graviditet. Han understreket 
arbeidsgivers ansvar ut fra arbeidsmiljøloven. 

Vedtak: Årsmøtet tok den fremlagte saken til 
orientering. 

 

7.1.10.   Veileder i obduksjon av voksne (Alfsen) 

Faggruppe for obduksjonspatologi har utarbeidet 
en veileder i obduksjonspatologi som vil foreligge 
digitalt og struktureres som enkelte kapitler 

Vedtak: Årsmøtet tok den fremlagte veileder til 
orientering. 

 

7.1.11. Forslag til endring i retningslinjene for DNPs 
reisestipend (Reed). 

FU har revidert retningslinjene for DNPs 
reisestipend i tråd med styrets ønsker som innebærer at 
leger i spesialisering skal kunne søke om bidrag til 
kongressdeltakelse under forutsetning at vitenskapelig 
arbeid skal presenteres. Det kan søkes om bidrag til 
reise og opphold, men ikke diett. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente den foreslåtte endring. 
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7.1.12.  Forslag til veiledende taksthefte for 
forskningshenvendelser. 

FU har i tråd med Årsmøtets ønsker i 2012 
utarbeidet en veiledning til prissetting av tjenester ved 
forskningshenvendelser. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente takstheftet som 
veiledende. 

 

7.1.13.   Forslag til vedtektsendring DNP i ”§ 9 Styret” 

Gammel vedtekt: ”Styrets funksjonsperiode er 2 år fra 
01.01.” 

Forslag til ny vedtekt: ”Det nye styret trer i kraft etter 
første konstituerende styremøte, som må avholdes 
senest 2 mnd etter årsmøtet.” ”Styrets 
funksjonsperiode er 2 år.” 

Vedtak: Årsmøtet godkjente den foreslåtte endring. 

 

7.1.14.   Økonomi (kasserer orienterer) 

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskap 2012 og Budsjett 
2013. 

 

7.1.15.   Årsmøtet 2014 

Skal være på AHUS i mars 2014, samtidig med kurs 
i gastrointestinal patologi. Leder Ying Chen orienterte. 

 

Møtet ble hevet. 

Ying Chen (sign)                                         Magnus Røger (sign) 
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8. VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER 
 
 

8.1.  Vedtekter for DNP 
 

Foreningen er fra 01.01. 2007 av sentralstyret i Dnlf den 18.01.07 
godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten patologi 
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 01.12.06 og erstatter tidligere 
lover.  

 
8.1.1. § 1 Navn 

Foreningens navn er Den norske patologforening, initialene DNP kan 
benyttes. På engelsk brukes betegnelsen Norwegian Society of 
Pathology. 

 
8.1.2  § 2 Forholdet til Den norske lægeforening 

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske 
lægeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i 
tillegg til Dnlfs lover. 

 
8.1.3  § 3 Formål og oppgaver 

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er 
foreningens formål: 
- å fremme patologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling 

 
8.1.4   § 4 Medlemskap 

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt 
foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening.  
 
Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver 
som har tilhørighet 
til foreningens fagområde. Leger som søker assosiert medlemskap må 
være medlem i Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er leger har ikke 
stemmerett. 
 
Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte 
medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av 
foreningen. 

 
8.1.5   § 5 Æresmedlemmer 

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i 
særlig grad. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent til Den norske 
patologforening. 

 
8.1.6   § 6 Foreningens organer 

Foreningens organer er: 
• Årsmøtet  
• Styret  
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• Valgkomité  
• Fagutvalg 

 
8.1.7   § 7 Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. 
Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte 
bestemme. 
 
Årsmøtet skal behandle 
• styrets beretning  
• revidert regnskap  
• kontingent for assosierte medlemmer  
• budsjett  
• vedtektsendringer  
• valg av styre  
• valg av revisor  
• valg av valgkomité  
• valg av fagutvalg 
 
Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon 
for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret 
og/eller medlemmene. 
 
Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet 
til styret senest 4 uker før årsmøtet. 
 
Årsmøteprogram skal kunngjøres for medlemmene senest to uker på 
forhånd. 
 
Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned. 
 
Årsmøtet ledes av foreningens leder eller av en særskilt valgt dirigent 
dersom årsmøtet bestemmer det. 
 
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte 
stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens 
leder dobbelstemme. 
 
Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3. 
 
Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis 
anvendelse så langt den passer. 
 
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. 
 

8.1.8  § 8 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers 
frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever 
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dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som skal 
behandles skal fremgå av innkallingen 

8.1.9  § 9 Styret 
Styret består av leder og 5 styremedlemmer. Det velges ett 
varamedlem. To av medlemmene bør være spesialistkandidater. Ett av 
styrets medlemmer velges separat som leder av Norwegian Division of 
International Academy of Pathology. 
 
Det nye styret trer i kraft etter første konstituerende styremøte, som 
må avholdes senest 2 mnd etter årsmøtet. Styrets funksjonsperiode er 2 
år. 

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre 
styremedlemmer krever det. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer 
er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. 
 
Det utarbeides protokoll fra styremøtene. 

 
8.1.10  §10 Valgkomiteen 

Valgkomiteen består av tre medlemmer, og velger selv sin leder. 
 
Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres 
funksjonsperiode. 
 
Valg av valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall. 
 
Valgkomiteen forbereder valg av styre m/varamedlem , fagutvalg, 
valgkomite og revisor. 

 
8.1.11  §11 Vedtektsendringer 

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 3 
måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 14 dager før 
møtet. 
 
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte 
stemmeberettigede i årsmøtet. 

 
8.1.12  § 12 Fagutvalg 

I tilslutning til valg av styre velges et fagutvalg som består av 2 
medlemmer og 2 varamedlemmer. Det ene medlem kommer fra styret, 
og det andre fra Spesialitetskomiteen i patologi. Varamedlemmene 
velges fra foreningens øvrige medlemmer. Fagutvalgets medlemmer bør 
dekke forskjellige interessefelter innen faget. Fagutvalget tar initiativ 
til at det regelmessig arrangeres kurs, seminarer og møter. 
Fagutvalgets funksjonstid følger styrets. 
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8.1.13  § 13 APMIS 
Foreningen medvirker til utgivelsen av Acta Pathologica, Microbiologica 
et Immunologica Scandinavica i.h.t. de for dette tidsskrift fastsatte 
lover. 

 
8.1.14  § 14 IAP 

Foreningen has assosiert medlemskap i International Academy of 
Pathology. Et av styrets medlemmer velges i henhold til IAPs lover 
separat til vervet som leder (chairman) av Norwegian Division. Det 
øvrige styret fungerer i tilsvarende verv for norsk IAP. 

 
8.1.15 §15 ESP 

Styrets medlemmer skal være innmeldt i The European Society of 
Pathology. DNP betaler kontingent i styreperioden. 
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8.2. Vedtekter for NFKC 
    
Vedtekter for Norsk Forening for Klinisk Cytologi 
(vedtatt den 23.10.69 med endringer vedtatt den 20.11.87, 18.02.94, 03.02.07 
og 04.02.12) 
 
 
8.2.1   § 1 Foreningens navn er Norsk Forening for Klinisk Cytologi, og dens 

navn internasjonalt er Norwegian Society of Clinical Cytology. 
  
8.2.2  § 2 Foreningens formål er å samle dem som arbeider med, og 

interesserer seg for diagnostisk cytologi til fremme for fagets praktiske 
og vitenskapelige utvikling. 

  
8.2.3  § 3 Foreningen er tilknyttet Den norske patologforening og underlagt 

denne foreningens vedtekter. 
  
8.2.4  § 4 Medlem kan enhver interessert bli etter skriftlig eller muntlig 

søknad til foreningens styre. Utmelding skjer skriftlig til styret. Hvis et 
medlem er skyldig kontingent for to år, betraktes vedkommende som 
trådt ut av foreningen. 

 
Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i 
særlig grad. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent til Norsk Forening 
for Klinisk Cytologi. 

  
8.2.5  § 5 Foreningens styre består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 

ett styremedlem og ett varamedlem. Minst tre medlemmer av styret må 
være leger som er aktivt engasjert i klinisk cytologi og medlemmer av 
Den norske patologforening. Leder velges særskilt av årsmøtet, og skal 
være lege. Hvert av styrets medlemmer velges for en periode på to år. 
Ved nyvalg skal minst ett av styrets medlemmer gjenvelges. 

  
8.2.6  § 6 Styret kan nedsette utvalg til å arbeide med saker av mer spesiell 

natur. 
  
8.2.7   § 7 Foreningen bør holde minst et medlemsmøte årlig. Årsmøtet 

avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet er foreningens 
høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang 
unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. 

 
På årsmøtet skal styret fremlegge årsberetning og regnskap, velge 
styre, fastsette medlemskontingenten og behandle spesielle saker som 
styret ønsker å legge frem eller som medlemmene har meldt til styret 
senest 14 dager før årsmøtet. Det er anledning til å avgi skriftlig 
forhåndsstemme eller stemme med skriftlig, personlig fullmakt. Ved 
stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.  
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Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon 
for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret 
og/eller medlemmene. 

  
8.2.8  § 8 Ekstraordinært medlemsmøte kan innkalles med minst 14 dagers 

varsel av styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. 
Ekstraordinært medlemsmøte kan ikke treffe vedtak om andre saker 
enn dem som står på dagsordenen. 

  
8.2.9 § 9 Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret minst to 

måneder før årsmøtet og distribuert til medlemmene minst 14 dager før 
årsmøtet. Til vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall og nærvær av 
minst 1/3 av foreningens medlemmer. 

  
8.2.10  § 10 Ved behandling av saker som angår legenes standsinteresser har 

kun de medlemmer stemmerett som også er medlem av Den norske 
legeforening. 

  
8.2.11  § 11 Foreningens driftsutgifter kan ikke belastes Den norske 

patologforening. Hvis foreningen oppløses, tilfaller dens midler og arkiv 
Den norske patologforening. 
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8.3.  Arbeidsbelastningsnormer i Patologi - Vedtatt på 
Årsmøtet 27. mars 2009 

 
 

Styrets vurdering og forslag 
På bakgrunn av Eide-utvalgets forslag til oppdatering av 
arbeidsbelastningsnormene 
ble det som del av saksbehandlingen utført en bred høring blant alle 
medlemmer av 
DNP og blant avdelingsledere ved landets patologiavdelinger og 
laboratorier. Styret 
gjennomgikk dette materialet og foretok en samlet vurdering av de 
ulike forslag og 
synspunkter. 

 
Styret foreslo følgende for Årsmøtet 2009: 

  
8.3.1.  Det foretas en forenkling av normene med færre kategorier, men 

likevel slik at endel kategorier for spesialiserte undersøkelser 
beholdes med separate 
oppjusterte normtall (se tabell). 

 
8.2.2.  Det foreslås at store universitetsavdelinger kan anvende et tillegg på 

15% i forhold til standard normtall (for de ulike kategorier). 
 

Ad. 1: Dette er i tråd med Eide-utvalget. Styret støtter de 
konkrete forslag til normtall 
(som vist i tabell). Færre kategorier har særlig fått tilslutning fra 
mellomstore og mindre avdelinger. Større avdelinger med mer 
differensiert aktivitet tar til orde for at man likevel bør opprettholde 
en del spesifiserte prøvetyper, eller at noen normtall er satt for lavt 
(for eksempel barneobduksjoner, cytologi). 

 
Ad. 2: For å kunne innføre en forenkling av systemet og likevel 

opprettholde en forskjell mellom store universitetsavdelinger med 
svært differensiert drift (for eksempel molekylærgenetiske 
undersøkelser, barneobduksjoner, forskning, m.m.), og mellomstore og 
mindre avdelinger, foreslås en kompensatorisk mekanisme ved at 
store universitets-avdelinger, dvs. avdelinger med robust akademisk 
stab (flere stillinger) samt dokumentert og jevn vitenskapelig 
produktivitet (Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ullevål, Haukeland, St. 
Olav, UNN) kan benytte et påslag til normene på 15%. Listen skal ikke 
oppfattes som permanent. 

Det legges også til grunn at de største avdelingene (som nevnt 
ovenfor), med en rekke spesialiserte funksjoner, har den største 
belastningen også når det gjelder møtevirksomhet relatert til 
diagnostisk arbeid. Styret er imidlertid noe i tvil om hvorvidt nye 
normtall kan sies å fullt ut gjenspeile den betydelig økning i tid til 
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kliniskpatologiske møter (forarbeid, møter, etterarbeid) som har funnet 
sted gjennom de siste 10-15 årene.  

Dersom man kun skal benytte normene til å belyse avdelingenes 
totale aktivitet, vil det ikke være behov for å synliggjøre delaktivitet 
internt, såfremt de nye normtallene tar tilstrekkelig høyde for samlet 
produksjon. Med de nye normene vil prinsipper for intern fordeling av 
arbeid i større grad måtte avgjøres av den enkelte avdeling og vil 
således kunne variere. Styret har ikke vurdert hvor fornuftig dette er.  

 
Styret mener at forskning i patologi bør synliggjøres bedre, og arbeider 
med initiativ som kan fremme dette. Per i dag foreligger det ikke noe 
godt system for å normsette forskningsarbeid. Styret mener at 
definerte ressurser til forskning er svært viktig for å sikre god 
fagutvikling og støtter Eide-utvalget som tar til orde for at den enkelte 
avdeling må avsette en ressursramme til forskning. 
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8.3   Nye normtall for undersøkelser i patologi (2009) 
 
 
8.3.1  Det forutsettes en 40 timers arbeidsuke med 14 000 enheter utført av 

spesialist i patologi per år. Et årsverk settes tilsvarende til 13 000 
enheter, basert på 37.5 timers ordinær arbeidstid per uke og 
kompensert for 5. ferieuke. 1 Leger under utdanning utfører 50 % av en 
overlege med 40 timer arbeidsuke. Aktivitet utover 40 timers uke vil 
forutsette en intern arbeidsavtale med legene. 

 
 

Full obduksjon 
50 enheter per obduksjon, (260 obduksjoner 
per år) 

Undersøkelse av fiksert hjerne  
med mikroskopering 

30 enheter per hjerne, (434 hjerner per år) 

Biopsi/Kirurgisk preparat 
7 enheter per biopsi/ kirurgisk preparat,  
(Årsverk: 6685 glass; 1857 remisser) 

Cervixcytologisk preparat 0,6 enheter, (21 666 cytologiske prøver per år) 

Annen eksfoliativ cytologi 2,5 enheter, (5 200 cytologiske prøver per år) 

Punksjonscytologi 

5 enheter (kun tolkning), (2 600 prøver per år) 
10 enheter (prøvetaking og tolkning), (1 300 
prøver med tolkning og prøvetaking av patolog 
per år) 

Frysesnitt/Telepatologi 15 enheter per undersøkelse 

Elektronmikroskopi 30/15 enheter (2) 

Molekylærgenetisk undersøkelse 5 enheter 

In situ hybridisering  
(FISH, CISH, SISH) 

30/15 enheter (3) 

Flowcytometri 15/5 enheter (4) 

 

1 Årsverk: I tillegg til justering for ordinær arbeidstid (37.5 timer) er også lagt til en 
justering for den 5. ferieuken, som er kommet til. Normtallet er avrundet (oppover) 
til 
13 000 (2.5 t fra 37.5 til 40.0 er overtid; pliktig utvidet arbeidstid PUA). 
2 Elektronmikroskopi: 30 enheter for mikroskopering, billedtaking og tolkning utført 
av lege; 15 enheter for kun tolkning av ferdige bilder. 
3 In situ hybridisering: 30 enheter for full undersøkelse utført av lege; 15 enheter der 
telling av signaler er utført av bioingeniør. 
4 Flowcytometri: 15 enheter for lege ved immunfenotyping ved leukemi / 5 enheter 
ved ploidi-undersøkelser 
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8.3.2. Bakgrunn for oppdatering av normene 

Styret i DNP nedsatte 27.10.06 et utvalg (ledet av Tor J. Eide) som fikk 
i oppdrag å utarbeide forslag til oppdatering av 
arbeidsbelastningsnormene i patologi. Bakgrunnen er at det har gått en 
stund siden siste revisjon (1995), og flere og flere synes å være av den 
oppfatning at normtallene ikke lenger er fullt ut dekkende for å 
beregne belastningene og oppgavene i faget. Mandatet ble utvidet til 
også å omfatte forskning, metodeutvikling og klinisk møtevirksomhet 
som er ufullstendig dekket i dagens normer. 

 
8.3.3. Eide-utvalgets forslag 

Utvalget baserte sitt arbeid på foreliggende grunnlagsdokumenter, først 
og fremst tidligere versjoner av normene (Skjørten-utvalget fra 1977; 
Kvalitetsutvalget DNP fra 1995). Utvalget har også vurdert 
internasjonale systemer. Videre ble det innhentet tall fra tre større 
sykehus i Norge for økning i antall blokker og glass per remisse i 
perioden 1978-2006. Det ble i dette materialet (ca. 25% av 
patologiarbeidet nasjonalt) funnet en økning på om lag 20% for antall 
blokker og 50% for antall glass per remisse. 

 
Eide-utvalget foreslår en forenkling av dagens system med færre 
kategorier og lavere detaljeringsgrad. Dette vil bli kompensert i en 
økning av normtallene slik at de nye normene samlet sett skal 
gjenspeile økt belastning i faget. Utvalget legger til grunn at 40 timers 
arbeidsuke for spesialist i patologi svarer til 14 000 enheter. Leger 
under utdanning utfører 50% av en overlege med 40 timers arbeidsuke. 
Aktivitet utover 40 timers uke vil forutsette en intern arbeidsavtale for 
den enkelte lege. For spesifikke kategorier foreslås følgende: 

 
Obduksjon: Utvalget foreslår å slå sammen barneobduksjoner og 
voksenobduksjoner. 
Normtallet er økt fra 40 (voksenobduksjon) til 50 for alle typer 
obduksjoner. Undersøkelse av fiksert hjerne med mikroskopering er 
foreslått redusert fra 45 til 30 enheter. 
 
Biopsier: Utvalget vil slå sammen prøver av polikliniske og inneliggende 
pasienter på eget sykehus, og utvalget foreslår Saat man ikke skal 
operere med normering for ulike biopsityper. Utvalget vil også innføre 
antall glass som en parameter i normering av biopsier (små biopsier og 
kirurgiske preparater). Utvalget foreslår at gjennomgang av 2000 
remisser per år eller 7200 glass (3,6 glass 
per remisse) vil svare til et årsverk. Dette svarer til 7 enheter per 
remisse. Det skilles ikke mellom ulike biopsityper. 
 
Cytologi: Utvalget foreslår å opprettholde normtallet fra tidligere 
(Revisjonen fra 1995): 0.6 for cervix, 2 for annen exfoliativ cytologi, og 
5 for punksjonscytologi (10 enheter for prøvetakning med tolkning). 
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Frysesnitt og Telepatologi: Utvalget foreslår å øke normeringen fra 7 
til 15 enheter. 
 
Elektronmikroskopi: Full elektronmikroskopisk undersøkelse med 
mikroskopering av 
”blåsnitt” og ultratynne snitt utført av lege gir 30 enheter per 
pasientprøve. 
 
Mikroskopering og billedtaking utført av bioingeniør gir kun 15 enheter 
for tolkningsarbeid og besvarelse utført av lege. 
 
Molekylærgenetisk undersøkelse: Utvalget foreslår 5 enheter. 
 
In situ hybridisering: Mikroskopering med telling av signaler og 
beregning av ratio og 
tolkning utført av lege gir 30 enheter. Medvirkning av bioingeniør i 
utførelse av FISH 
analyse gir 15 enheter for tolkningsarbeid for lege. 
 
Flowcytometri: Tolkningsarbeid av flowcytometrisk prøve med 
flerparameter analyse 
ved utredning av lymfom og leukemier gir 15 enheter. Tolkning av 
ploidiundersøkelser gir 5 enheter. 
 
Forskning: Utvalget er av den oppfatning at det ikke er gode nok 
variabler som på en 
fornuftig måte kan synliggjøre forskningsaktivitet på samme måte som 
for diagnostiske oppgaver. Utvalget vil likevel anbefale rammer for 
forskning som avdelingene kan forholde seg til. I planlegging av 
forskning foreslår utvalget at tilgjengelige ressurser (personale og 
driftsmidler) til forskning er på minst 20% av totalbudsjettet på en 
universitetsavdeling og ikke mindre enn 10% på alle andre 
patologiavdelinger. 
 
Metodeutvikling: Metodeutvikling har elementer av forskning, men vil 
på en patologiavdeling som hovedregel tjene diagnostiske oppgaver. De 
foreslåtte normer 
for spesialiserte undersøkelser har en normering som tar noe høyde for 
å inkludere metodeutvikling (men ikke forskning). 
 
Klinisk møtevirksomhet: Utvalget er av den oppfatning at klinisk 
møtevirksomhet er integrert i de opprinnelige normene, men at en 
tilbakeføring av normene til å gjelde 40 timers uke (justert til 37,5 
timer i 1994) vil kompensere for det merarbeid som er tilkommet av 
ulik karakter, som møtevirksomhet og annet administrativ aktivitet. 

 
8.3.4 Høring blant landets patologer 

Utvalgets rapport om forslag til nye arbeidsbelastningsnormer ble sendt 
på høring til alle medlemmer i Den norske patologforening og til alle 
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landets patologiavdelinger og laboratorier, med frist 1.4.08. Det 
innkom totalt 17 uttalelser. Ved høringen innkom svært varierende 
synspunkter på utvalgets forslag til nye normtall. De følgende 
momenter var mest omtalt: 

 
• Et flertall av høringene ser ut til å støtte en forenklet modell med 
færre subkategorier, men flere er også uenig i dette (8 var for en 
forenklet modell, 5 ønsket en mer spesifisert modell, 3 hadde ikke 
tatt stilling til dette spørsmålet). 
 
• Det synes å være enighet om at normene bør brukes for 
overordnet planlegging av behov for patologer og ressurser, 
nasjonalt og til den enkelte avdeling, og at de foreslåtte normer er 
mindre egnet for å vurdere arbeidsbelastningen for den enkelte 
patolog, selv om flere mente at dette burde gjøres. 
 
• Flere mente at man bør ha en egen rubrikk for særlig krevende 
biopsier (med høyere normtall for disse). Det var også enkelte som 
mente at andre prosedyrer, som immun-fluorescens, burde vektes 
som egne prøver. 
 
• En del mente at cytologi og barneobduksjoner var vektet for lavt. 
 
• En del mente at på grunn av mer krevende prøver, krav til 
metodeutvikling, forskning og undervisning, burde det opprettes et 
”flatt tillegg” for store universitetsklinikker. 
   
• Forskning: mange mener at dette må synliggjøres bedre, men det 
er ingen felles oppfatning om hvordan dette kan gjøres. 
 
• Det ble påpekt at det finnes internasjonal litteratur om vurdering 
av arbeidsbelastning for patologer, og at dette burde vært 
behandlet mer grundig av utvalget. 
 
• Flere mener at tiden er inne for en ”empirisk” studie som kan 
representere et grunnlag for normer bedre enn forholdet er i dag, 
og øke sannsynligheten for forankring på arbeidsgiversiden. 
 
• Flertallet støtter at det nå må arbeides for forankring av et 
sluttdokument hos arbeidsgiver og myndigheter for at dette skal ha 
størst mulig verdi. 
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8.4.  Mandat for utvalg og grupper 
 
8.4.1  Fagutvalg 
 

Mandat 
Fagutvalgets hovedoppgave er å overvåke at fagkurs blir holdt med 
jevne mellomrom, for å sikre en god faglig utvikling hos 
spesialistkandidatene og etterutdanning av ferdige spesialister. 
Utvalget skal være orientert om planlagte og avholdte 
etterutdanningskurs i regi av Den norske legeforening, basert på 
rapportering til Fagutvalget fra kursarrangøren. Fagutvalget leverer 
årlig rapport om sin virksomhet, som del av Årsmeldingen til DNP. 
 
Oppnevning og funksjonstid: Som regulert av vedtektene velges 
Fagutvalget av Årsmøtet med en funksjonstid som følger styret (2 år). 
Vedtatt i årsmøtet mars 2009 

 
 
8.4.2  Forskningsutvalg 
 

Mandat 
Forskningsutvalget skal arbeide for etablering av initiativ og tiltak som 
kan øke forskningsaktivitet i norske patologimiljøer, stimulere til 
samarbeid mellom ulike miljøer der dette er naturlig, og arbeide for 
synliggjøring av pågående forskningsaktivitet. Forskningsutvalget skal 
lage en årlig rapport over egen aktivitet, og rapporten skal  inngå i 
DNPs årsmelding. 
 
Oppnevning og funksjonstid: Forskningsutvalget oppnevnes av styret i 
DNP med en funksjonstid på 4 år, med mulighet for gjenoppnevning. 
Vedtatt i årsmøtet mars 2009 

 
 
8.4.3  Kvalitetsutvalg 
 

Mandat 
Kvalitetsutvalget har som oppgave å arbeide for overordnete 
retningslinjer og standarder som angår kvalitetssikring, i tillegg til 
forhold relatert til akkreditering og kodepraksis, i nært samarbeid 
med styret. Utvalget rapporterer til styret i foreningen, og det er 
styret som beslutter hva det ønsker utvalget skal arbeide med. 
Kvalitetsutvalget skal lage en årlig rapport over egen aktivitet, og 
rapporten skal inngå i DNP’s årsmelding. 
 
Oppnevning og funksjonstid: 
Kvalitetsutvalget oppnevnes av styret med en funksjonstid som følger 
styret (2 år). 

 
Vedtatt på Årsmøtet 2011. 
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8.4.4  Faggruppene 
 

Mandat 
Faggruppene skal gi råd til landets patologer i spørsmål som angår 
faglig praksis og rutiner i forhold til optimal patologidiagnostikk. 
Gruppene vil ha et ansvar for å være oppdatert i grensesnittet mellom 
forskning og diagnostisk praksis. Faggruppene skal lage en årlig 
rapport over egen aktivitet, og rapporten skal inngå i DNP's 
årsmelding. 
 
Oppnevning og funksjonstid: Faggruppene oppnevnes av styret i DNP 
med en funksjonstid på 4 år, med mulighet for gjenoppnevning. 
Faggruppene velger selv sin leder. 
 

 
8.4.5  Nettredaktør 

 
Mandat 
Nettredaktøren skal bidra til å informere DNPs medlemmer om faglige 
og fagpolitiske forhold, samt å organisere hvordan informasjonen best 
kan presenteres. Arbeidet skal foregå i nært samarbeid med styret. 
 
Oppnevning og funksjonstid: Nettredaktøren oppnevnes av styret med 
en funksjonstid som følger styret (2 år). Vedtatt i årsmøtet mars 2009 
 
Kommentar i sakspapirer 2009: 
Styret i DNP mener at nettredaktøren skal oppnevnes av styret, men 
trenger ikke nødvendigvis være medlem av styret.  
Styret legger til grunn at nettsidene representerer DNPs offisielle sider 
under DNLF, og styret vil derfor være ansvarlig for innhold og form. 
Redaktørens arbeid må derfor skje i nær forståelse med styret. 
Løpende informasjon vil utgjøre en stor del av det som legges ut. I den 
grad det gis uttrykk for bestemte synspunkter, skal disse gjenspeile 
styrets oppfatning. 
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8.5.  Statutter for DNP’s reisestipend 
 

Reisestipend for leger i patologi 

8.5.1  Retningslinjer for søknad om stønadsmidler 

1. DNP setter av inntil 100.000 kroner årlig for stønad til forskning, 
fagutvikling, fordypning og deltakelse i kongresser/møter innen- og 
utenlands. Midlene vil kunne deles på flere. Det beløp som det kan 
søkes på, kan justeres ut i fra DNP’s økonomi. 

2. Støtte til opphold med det formål å drive forskning eller 
fagutvikling som vil komme et bredere patologimiljø i Norge til 
gode, vil bli prioritert. Utgifter til reise og opphold for søker kan 
dekkes, men ikke diettutgifter. Når det gjelder kongressdeltakelse, 
må søker bidra vitenskapelig for eks. med foredrag eller poster. For 
kongressdeltakelse kan det søkes opptil kr. 10 000.  

3. Midlene utlyses hvert år på DNP’s hjemmesider i begynnelsen av 
året med fastsatt søknadsfrist Søknadene vil bli behandlet på 
førstkommende styremøte og utfallet avgjøres av styret. 

4. Alle medlemmer i DNP kan søke om midler (både overordnede og 
underordnede leger). Når det gjelder møter og kongresser, er dette 
forbeholdt leger i spesialisering (LIS). Søknader rettes til styret og 
må som et minimum inneholde en prosjektbeskrivelse (minimum 2 
sider), CV, anbefaling fra avdelingsleder, invitasjonsbrev fra 
avdeling som skal besøkes ved reiser, og budsjett. 

8.5.2  Praktiske prosedyrer 

• Utlysning av midler skjer på DNP’s hjemmesider med angitt søknadsfrist. 
Sekretæren i DNP’s styre har ansvar for å påse at utlysningen blir 
offentliggjort i god tid før søknadsfristens utløp.  

• Søknadene rettes til styret og sendes elektronisk til sekretæren i DNP.  

• Kasserer har ansvar for å sende ut svarbrev til alle søkere innen to uker 
etter at søknadene er styrebehandlet. 

• Midlene utbetales mot originale kvitteringer som sendes per post til 
kasserer i DNP. Kvitteringene må ikke være eldre enn tre måneder. 

 

Revidert 14.12. 2012, FU/DNP 
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8.6.  Statutter for DNP’s årsmøtepriser 
 

Tildeling av DNP´s Årsmøtepriser (Årets forskningsarbeid, 
Årets posterpresentasjon; Årets kasuistikk). 

 

På DNPs Årsmøte deles det ut tre priser; en for beste frie 
foredrag (forskningsarbeid),  en for beste poster, og en for beste 
kasuistikk.  

 

Det nedsettes hvert år en bedømmelseskomité oppnevnt av 
styret i DNP. Denne skal bestå av minst 3 medlemmer med 
vitenskapelig kompetanse (minimum doktorgrad): to fra 
forskningsutvalget og ett lokalt medlem (der hvor årsmøtet arrangeres).  

 

Eventuelle bidrag fra medlemmer i komitéen må ekskluderes fra 
bedømmelsen i forhold til prisene, men slike bidrag kan inkluderes i det 
faglige programmet etter ordinær vurdering. 

 

Forskningsprisen går til et foredrag med best forskningsmessig 
innhold og som presenteres på en tilfredsstillende måte. Prosjektet kan 
være basert på klinisk materiale eller være eksperimentelt. 
Vedkommende må være en sentral aktør i det fremlagte prosjekt. Data 
som fremlegges må være basert på egne observasjoner, ha høy relevans 
for patologifaget og ha tilstrekkelig originalitet til å kunne bli publisert 
i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. Er studien publisert, 
må det være innen foregående to år. Det settes ingen formelle krav til 
faglig bakgrunn til den som får prisen. Et abstrakt av foredraget må 
være innsendt innen ordinær frist. Prisen er på Kr. 10.000,-.  

 

Posterprisen går til den poster som vurderes som best utfra både 
faglig innhold og presentasjon av resultatene. Utdeling av prisen 
forutsetter at det er minst 5 utstilte postere til vurdering og at det er 
innsendt abstract på vanlig måte. Den som presenterer posteren, og 
som kan få prisen, må på samme måte som for forskningsprisen ha hatt 
en sentral rolle i arbeidet, som kan være klinisk rettet eller 
eksperimentelt. Data som fremlegges må være basert på egne 
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observasjoner, ha høy relevans for patologifaget og ha tilstrekkelig 
originalitet til å kunne bli publisert i et internasjonalt tidsskrift med 
fagfellevurdering. Er studien publisert, må det være innen foregående 
to år.  Prisen er på Kr. 5.000,-. 

Kasuistikkprisen går til en kasuspresentasjon med best faglig 
innhold, og som blir presentert på en tilfredsstillende måte og som 
gjerne også viser nytten av nyere diagnostiske metoder. Prisen er på Kr. 
1.000,-.  

Revidert  av Styret i DNP 24.2.2010. 
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8.7.  Retningslinjer foraktivitetstall til Årsrapport DNP 

 
VEILEDER FOR INNRAPPORTERING AV PRODUKSJONSDATA TIL 

DEN NORSKE PATOLOGFORENINGS ÅRSRAPPORT 

I forbindelse med utarbeidelse av årsrapport for Den norske 
patologforening (DNP) innhentes aktivitetstall fra alle landets 
patologiavdelinger og laboratorier. 

Styret i DNP sender ut skjema for utfylling til avdelingslederne 
ved de ulike avdelingene. Det er viktig at alle tall kvalitetssikres av 
avdelingsleder før innsending. Styret i DNP har ingen mulighet til å 
kontrollere om de innrapporterte tall er korrekte. Selv om tallene kun 
er ment for internt bruk i DNP, er andre utenfor DNP også interessert i 
disse tallene, og regner dem som "offentlige", siden tallene blir 
tilgjengelige på DNPs internettside. I rapporten vil det være en fotnote 
som sier at det ikke er offisielle data som er presentert.  

Det er arkfaner nederst i Excel-filen hvor man navigerer mellom 
de ulike parametre. 

 

Med de ulike parametre menes følgende:  

 

8.7.1.   Forskning/Kurs: 

Antall artikler: publikasjonsdato i perioden 1.1-31.12 (trykket utgave) 

Antall doktorgrader: disputaser i perioden 1.1-31.12 

Prosentandel av budsjett avsatt til forskning i perioden 1.1-
31.12, etter estimat basert på rutinefrie dager som brukes til konkrete 
forskningsprosjekt, eller skjønnsmessig vurdering fra avdelingsleder.  

Antall presentasjoner med trykket abstract eller poster: 
publikasjonsdato i perioden 1.1-31.12 

Kurs: Antall kurs: avholdt helt eller delvis i regi av avdelingen i 
perioden 1.1-31.12 
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8.7.2.  Histologiske prøver: 

Totalt antall biopsier: registrert antall remisser (prøver) i perioden 1.1-
31.12 

Totalt antall blokker: samlet antall blokker for remisser registrert 1.1-
31.12 

Totalt antall glass: samlet antall glass for remisser registrert 1.1-31.12 

Biopsier eksternt: biopsier innsendt av rekvirenter utenfor eget sykehus 

Biopsier eget sykehus: biopsier fra inneliggende pasienter og 
polikliniske pasienter. 

 

8.7.3.  Molekylære analyser:  

Antall remisser (biopsi, cytologi eller obduksjon) der det er rekvirert 
molekylære analyser i perioden 1.1-31.12 

Antall ISH (in situ hybridisering): antall individuelle analyser uavhengig 
av antall remisser i perioden 1.1-31.12. 

Antall PCR: antall individuelle analyser uavhengig av antall remisser i 
perioden 1.1-31.12. 

Vi har funnet det hensiktsmessig å skille ut HPV, samt å få en 
presisering av om undersøkelsen er gjort i avdelingen eller eksternt. 
Med eksternt menes også analyser utført ved andre laboratorier på 
sykehuset (f.eks mikrobiologisk laboratorium).  

 

8.7.4.  Spesialundersøkelser: 

Frysesnitt: antall remisser med frysesnitt i perioden 1.1-31.12 

I og E-U (Immun- og enzymhistokjemi på ufiksert materiale) 1-10 
undersøkelser pr remisse, takst 705m: antall remisser i perioden 1.1-
31.12. 

I og E-F (Immun- og enzymhistokjemi på fiksert materiale) 1-3 
undersøkelser pr remisse, takst 705k: antall remisser i perioden 1.1-
31.12 



DNP Årsrapport 2013 
 
 
 

 119 

I og E-F (Immun- og enzymhistokjemi på fiksert materiale) 4 eller flere 
undersøkelser pr remisse, takst 705k: antall remisser i perioden 1.1-
31.12 

EM (Elektronmikroskopi), takst 705o: antall i perioden 1.1-31.12 

Billedanalyse: takst 705p: antall i perioden 1.1-31.12 

Flowcytometri, takst 705q: antall i perioden 1.1-31.12 

 

8.7.5.  Cytologiske prøver: 

Cervixcytologi: antall remisser i perioden 1.1-31.12 

Exfoliativ cytologi: antall remisser i perioden 1.1-31.12 

Punksjonscytologi: antall remisser i perioden 1.1-31.12 

 

8.7.6.  Obduksjoner: 

Sykehusobduksjoner: antall sykehusobduksjoner i perioden 1.1-31.12 

Rettsmedisin: antall obduksjoner og likskuer i perioden 1.1-31.12 

 

8.7.7.  Stillinger:  

H: antall stillingshjemler pr 1.1 det året det innrapporteres for 

B: antall stillinger som er besatt pr 1.1 det året det innrapporteres for 

V: antall stillinger med vikar pr 1.1 

U: antall ubesatte stillinger pr 1.1 

 

Overlege/professor: person som har hovedstilling på sykehusavdelingen 
og bistilling på universitetet 

Professor/overlege: person som har hovedstilling på universitetet og 
bistilling på sykehusavdelingen 

Leger i spesialisering: lege som er ansatt pr.1.1 og som jobber i 
utdanningsstilling. Leger som har permisjon fra utdanningsstilling for å 
jobbe som konstituert overlege eller stipendiat skal ikke telles med. 
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8.7.8.  Svartid: 

Nytt i år er at DNP ønsker informasjon om svartider ved den enkelte 
avdeling.  

Svartid skal opgis i kalenderdager (ikke virkedager) 

Vi ønsker prosentandel prøver i de ulike kategorier, av totalt antall 
prøver i den aktuelle kategorien,  som er besvart innen de oppgitte 
tidsramme.  

Prøver med svardato i perioden 1.1.-31.12. skal tas med 

 

Lørenskog 09.01.2014 

 

Ying Chen                Magnus Røger 

Leder, DNP     Sekretær, DNP 

 
 
 

8.8.  Retningslinjer for refusjon av utgifter 
 

PROSEDYRE FOR REFUSJON AV UTGIFTER  
Sist revidert av styret januar 2010 

 
8.8.1.  Som tillitsvalgt i Den norske patologforening (DNP) har man påtatt seg 

et frivillig arbeid som er ulønnet. Kun merutgifter som oppstår i 
forbindelse med aktivitet som følger naturlig av virksomhet som 
tillitsvalgt kan derfor bli dekket. 

 
8.8.2.  DNP følger generelt de samme retningslinjer for møte- og reiseaktivitet 

som tillitsvalgt i Den norske lægeforening har. Når det gjelder 
bestilling av reiser og bruk av selskap kan unntak gjøres i tilfeller hvor 
andre løsninger faller billigere. 

 
8.8.3.  DNP kan refundere dokumenterte utgifter som følger av møter/reiser i 

forbindelse med styremøter eller møter i andre faste utvalg. All møte- 
og reisevirksomhet skal avklares med leder i DNPs styre på forhånd. 

 
8.8.4.  All møte- og reisevirksomhet forutsetter bruk av rabatterte 

billetter/avtaler i så stor grad som mulig. 
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8.8.5.  Utgifter til overnatting er begrenset oppad til maksimalt kr. 1500 per 
døgn. 

 
8.8.6.  Reiseregning med alle originalbilag skal innen 3 måneder etter 

møtets/reisens avslutning sendes til kassereren i DNP. Hvis tidsfristen 
ikke overholdes refunderes ikke utgiftene. 

 
8.8.7.  Reiseregningen må inneholde: Fullt navn, adresse, postnummer, 

poststed, skattekommune (eventuelt skattekort med skatteprosent, 
avhengig av hva som utbetales, lønn el.), bankkonto, fødselsnummer 
(11 siffer ), organisasjonsnummer (dersom det er selvstendig 
næringsdrivende), kontaktinformasjon som telefonnummer og e-post. 
Videre må regningen inneholde informasjon om hva slags ytelse som blir 
utbetalt.  
Det anbefales å bruke legeforeningens skjema for reiseregning  

 
8.8.8.  Originale kvitteringer, for eksempel fra fly, mat, overnatting og 

lignende må vedlegges, og festes til ark slik at det er oversiktlig, og 
legges ved reiseregningen når den sendes inn. Det skal ikke utbetales 
beløp uten at originalbilag foreligger. Eneste unntaket er 
kilometergodtgjørelse for egen bil. 

  
 

 

 

8.9.   Retningslinjer for æresmedlemskap 

 

8.9.1.  Bakgrunn 

Utnevnelser har skjedd med noe ujevne mellomrom. Med unntak 
av paragraf 5 i vedtektene, finnes ikke nærmere fastsatte 
bestemmelser for hvordan æres-medlemmer utpekes. 

Styret har vurdert tidligere utnevnelser og diskutert relevante 
forhold og kriterier.  På denne bakgrunn legger styret frem forslag til 
retningslinjer.  

 

8.9.2.  Retningslinjer for æresmedlemmer 

Vedtektene for DNP sier følgende om æresmedlemskap i paragraf 
5: Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre 
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i særlig grad. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent til Den norske 
patologforening. 

Det bør legges vekt på en sterk og allsidig innsats for patologifaget i Norge og 
for Den norske patologforening, herunder verv og virksomhet i foreningen, 
initiativ av faglig og fagpolitisk karakter, aktivitet relatert til kursvirksomhet 
og undervisning utover det gjennomsnittlige, og profilering av faget i 
samfunnet. Det bør videre legges vekt på forskningsmessig fagutvikling som 
bidrar til økt kunnskap og til bedre utøvelse av faget.  

Medlemmer i DNP, inkludert styret, kan nominere kandidater. Det skal 
vedlegges CV og begrunnelse som refererer til nevnte kriterier. 
Æresmedlemmer innstilles av Styret i DNP og utnevnes av Årsmøtet. Forslag 
skal være innkommet til Styret innen utgangen av et kalenderår for 
behandling og eventuell utnevnelse på førstkommende Årsmøte. 

 

Styret, Den norske patologforening, 20.2.2012. 
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