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FORORD 
 
 
Den norske patologforening (DNP) er en av Legeforeningens fagmedisinske foreninger og har 
397 medlemmer. Den foreliggende årsrapporten inneholder gjennomgang av styrets og 
foreningens aktivitet og regnskap for 2018. Årsrapporten inneholder i tillegg aktivitetstall og 
svartid som rapportert fra landets avdelinger, samt tall på cytologiske prøver fra de private 
laboratoriene.  
 
I året som har gått har hovedfokuset vært på den nye LIS-utdanningen. På høstens seminar 
med avdelingsledere, faggruppeledere, Kurs- og utdanningskomiteen og Spesialitets-
komiteen ble de ulike læringsaktivitetene for å oppnå de 186 læringsmålene diskutert. Det 
blir spennende å se hvordan dette blir i praksis! Den endrede strukturen for arrangering av 
kurs ble også diskutert, men her gjenstår fremdeles noe før alle spørsmål er avklart. 
 
Flere av våre medlemmer har deltatt i utarbeidelse av det nye prosedyrekodeverket, nå kalt 
Koder for aktivitetsregistrering i patologilaboratoriet (A-Pat).  Oppdatert versjon av NORPAT 
(Norsk laboratoriekodeverk) vil foreligge tidlig i 2019 på ehelse.no (kodeverk/ helsefaglige 
kodeverk/ norsk patologikodeverk) der de nye kodene for aktivitetsregistrering er inkludert. 
Tidspunktet for implementering av den nye finansieringsordning for polikliniske prøver er 
fortatt ikke helt avklart. Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for videre informasjon om 
finansieringsordningen.  Tilbakemeldinger fra oss til HOD og Helsedirektoratet er at det både 
er behov for å øke finansieringen til patologi til reelle 40% av utgiftene og at det ikke kan være 
forskjell i finansiering for samme metode mellom ulike fag. 
 
DNP har en representant i prosjektet Digital patologi, og ser både muligheter og utfordringer 
i en digitalisering av faget og hvordan dette praktisk skal innrettes; ikke minst hvordan vi 
bruker våre allerede hardt pressede faglige ressurser. Dette blir også tema på Årsmøtet i 
mars 2019 i Trondheim. 
 
DNPs formål er å fremme patologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling. Mange av våre 
medlemmer har bidratt til å synliggjøre patologenes viktige rolle i diagnostikken bl.a. 
gjennom lokale arrangementer i forbindelse med den internasjonale patologidagen og 
deltagelse på Forskningstorget i Oslo. 
 
Vi minnes våre kolleger som gikk bort i 2018; Nils Raknerud (Aker), Bjørn Hagmar (OUS), og 
Åsmund Kjærheim (UiO). 
 
 
Til slutt vil jeg takke for all innsatsen dere gjør, hver dag, for faget og alle pasientene og 
kollegene som er avhengige av deres gode diagnostikk og forskning! 
 
 
 
Ulla Randen, 
Leder DNP 
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1. ORGANISASJON OG FAGGRUPPER 
 

1.1. DEN NORSKE PATOLOGFORENINGS ORGANGER 
Valgt for perioden mars 2018 – mars 2020.  
 

1.1.1. STYRET 
 

Ulla Randen, leder Akershus universitetssykehus, Lørenskog 

Rolf Bruun Bie, nestleder Sørlandet sykehus, Kristiansand 

Ingvild Lobmaier, kasserer Oslo universitetssykehus, Oslo 

Marie Andersland, sekretær Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Ok Målfrid Mangrud, styremedlem Sykehuset Innlandet, Lillehammer 

Khalid Al-Shibli, styremedlem Nordlandssykehuset, Bodø 

Maria Paula Ramnefjell, vara Haukeland universitetssykehus, Bergen 

 
 

1.1.2. IAP (ITERNATIONAL ACADEMY OF PATHOLOGY) NORWEGIAN BRANCH 
 

Ulla Randen, president Akershus universitetssykehus, Lørenskog 

Ingvild Lobmaier, kasserer Oslo universitetssykehus, Oslo 

  
 

1.1.3. VALGKOMITÉEN 
 

Ulrika Axcrona, leder Oslo universitetssykehus, Oslo 

Elin Mortensen, medlem Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

Ying Chen, medlem Oslo universitetssykehus, Oslo 

 
 

1.2. ØVRIGE UTVALG, KOMITÉER OG REFERANSEGRUPPER 
 

1.2.1. Kurs- og utdanningsutvalget (KUU) 

Rolf Bruun Bie, leder (fra styret) Sørlandet sykehus, Kristiansand 

Ingvild Lobmaier (fra styret) Oslo universitetssykehus, Oslo 

Rune Lilleng (fra spesialitetskomitéen, 
leder) 

Oslo universitetssykehus, Oslo 

Ingunn Stefansson (fra 
spesialitetskomitéen) 

Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Tor Vikan Rise St. Olavs Hospital, Trondheim 

Hege Sætran Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Torill Landquist Oslo universitetssykehus, Oslo 

 

1.2.2. Forskningsutvalget (FU) 

Khalid Al-Shibli Nordlandssykehuset, Bodø 
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Elisabeth Wik Haukeland universitetssykehus og UiB, 
Bergen 

Samer Al-Saad Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT, 
Tromsø 

Sverre H. Torp St. Olavs Hospital og NTNU, Trondheim 

Caroline Sophie Verbeke Oslo universitetssykehus og UiO, Oslo 

 

1.2.3. Kvalitetsutvalget (KU) 

Ok Målfrid Mangrud, leder Sykehuset Innlandet, Lillehammer 

Anna Kristina Myrvold Oslo universitetssykehus, Oslo 

Vidar Isaksen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

Henrik Sahlin Pettersen St. Olavs Hospital, Trondheim 

Sven Håland Stavanger universitetssykehus, Stavanger 

 

1.2.4. UEMS (Européenne des Médecins Spécialistes) 

 

1.2.5. Spesialitetskomitéen i patologi 

Rune Lilleng Oslo universitetssykehus, Oslo 

Ingunn Stefansson Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Øystein Størkersen St. Olavs Hospital, Trondheim 

Runa Braun Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

Dordi Lea (YLF) Stavanger universitetssykehus, Stavanger 

Ellen Berget (vara) Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Benedicte Adams (vara YLF) Oslo universitetssykehus, Oslo 

 

1.2.6. European Group for Molecular Pathology (European Society of Pathology) 

Hege Russnes Oslo universitetssykehus, Oslo 

 

1.2.7. ESP representanter 

G. Cecilie Alfsen, leder i Working Group 
Autopsy Pathology 

Akershus universitetssykehus, Lørenskog 

Ulla Randen, medlem i ESP Advisory Board Akershus universitetssykehus, Lørenskog 

 

1.2.8. Rådgivingsgruppen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 

Kathrine Liland Akershus universitetssykehus, Lørenskog 

 

1.2.9. Nasjonal rådgivingsgruppe for Mammografiprogrammet 

Jon Lømo Oslo universitetssykehus, Oslo 

 

1.2.10. Mammografiprogrammets patologigruppe 

Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Tor Audun Klingen Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 

Jon Lømo Oslo universitetssykehus, Oslo 

Ingunn Stefansson (til og med august 2018) Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Rune Lilleng (fra og med september 2018) Oslo universitetssykehus, Oslo 
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Marianne Brekke St. Olavs Hospital, Trondheim 

Elin Mortensen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

 
 

1.2.11. Representant gynekologisk kreftregister 

Ben Davidson Oslo universitetssykehus, Oslo 

 

1.2.12. Brystkreftregisterets referansegruppe  

Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Marianne Brekke St. Olavs Hospital, Trondheim 

Elin Mortensen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

Jon Lømo Oslo universitetssykehus, Oslo 

Tor Audun Klingen Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 

 

1.2.13. Representant til styringsgruppen for Norsk Brystcancer Gruppe (NBCG)  

Lars A. Aklsen Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Jon Lømo Oslo universitetssykehus, Oslo 

 

1.2.14. Representant til styringsgruppen for Norsk Lungecancer Gruppe (NLCG) 

Sissel Gyrid Fredheim Whal St. Olavs Hospital, Trondheim 

 

1.2.15. Representant til styringsgruppen for Norsk Blærecancer Gruppe 

Ok Målfrid Mangrud Sykehuset Innlandet, Lillehammer 

Øystein Størkersen St. Olavs Hospital, Trondheim 

 

1.2.16. Representant til styringsgruppen for Norsk Prostatacancer Gruppe 

Ulrica Axcrona  Oslo universitetssykehus, Oslo 

Øystein Størkersen St. Olavs Hospital, Trondheim 

 

1.2.17. Representant til styringsgruppen for Norsk Melanomgruppe (NMG)  

Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Silje Fismen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

 

1.2.18. Representant til styringsgruppen for Norsk Nevroendokrin Tumorgruppe (NNTG) 

Patricia Mjønes St. Olavs Hospital, Trondheim 

 

1.2.19. Representant til styringsgruppen for Norsk Gastrointestinal Cancergruppe – lever, 
galleveier og pancreas (NGICG-HPB)  

Caroline Sophie Verbeke  Oslo universitetssykehus, Oslo 

 

1.2.20. Representant til styringsgruppen for Norsk Nyrebiopsiregister 

Sabine Leh Haukeland universitetssykehus, Bergen 

 

1.2.21. Nettredaktør DNP 

G. Cecilie Alfsen Akershus universitetssykehus, Lørenskog 
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1.2.22. Medarbeidere i Tidsskriftet 2018  
hentet fra Tidsskriftets nettside: https://tidsskriftet.no/annet/faglige-medarbeidere 

Ole Didrik Lærum 

Christian Lycke Ellingsen 

Wenche Reed 

 

1.2.23. Fagråd for Norsk laboratoriekodeverk (NLK) 

Vidar Isaksen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

Marianne Brekke St. Olavs Hospital, Trondheim 

Roger Bjugn Vestre Viken HF, Drammen 

Friedemann Leh (i styringsgruppen) Haukeland universitetssykehus, Bergen 

 

1.2.24. Ad hoc grupper: Helsedirektoratets arbeidsgruppe for nasjonalt handlingsprogram 
for analcancer 

Sonja E. Steigen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

 

1.2.25. Norsk forening for molekylærpatologi (NFMP) 

Hege Russnes, leder Oslo universitetssykehus, Oslo 

Olav K. Vintermyr, nestleder Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Emiel Janssen, sekretær Stavanger universitetssykehus, Stavanger 

Thomas Berg, kasserer Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

Ying Chen, medlem Oslo universitetssykehus, Oslo 

 

1.2.26. Norsk forening for klinisk cytologi (NFKC) 

Sveinung Wergeland Sørbye, leder Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

Richard Doughty Oslo universitetssykehus, Oslo 

Anna Wittersø Akershus universitetssykehus, Lørenskog 

Elisabeth Espeland Stavanger universitetssykehus, Stavanger 

Rune Waalen Sykehuset Innlandet, Lillehammer 

 

1.2.27. Valggruppe 5. representant DNLF 

Ingvild Lobmaier, vara Oslo universitetssykehus, Oslo 

 

1.2.28. Helsedirektoratets nasjonalfaglige nettverksgruppe for patologi 

Hege Russnes Oslo universitetssykehus, Oslo 

Olav Karsten Vintermyr Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Khalid Al-Shibli Nordlandssykehuset, Bodø 

Sonja Steigen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

Harald Årset St. Olavs Hospital, Trondheim 

Ulla Randen Akershus universitetssykehus, Lørenskog 

Marius Lund-Iversen Oslo universitetssykehus, Oslo 
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1.3. FAGGRUPPER I PATOLOGI 
Nedenfor vises link til liste over medlemmer i DNPs faggrupper.  
 

1.3.1. FAGRUPPE FOR BEN- OG BLØTVEVSPATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/ben-
og-blotvevspatologi/faggruppe-ben-og-blotvevspatologi/ 
 

1.3.2. FAGRUPPE FOR CYTOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/Cytologi/Faggruppe-cytologi/ 
 

1.3.3. FAGRUPPE FOR GASTROINTESTINAL PATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/gastrointestinal-patologi/faggruppe-gastrointestinal-
patologi/ 
 

1.3.4. FAGRUPPE FOR GYNEKOLOGISK PATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/gynekologisk-patologi/faggruppe-gynekologisk-
patologi/ 
 

1.3.5. FAGRUPPE FOR HEMATOPATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/lymfoid-og-hematologisk-patologi/faggruppe-for-
lymfoid-og-hematologisk-patologi-/ 
 

1.3.6. FAGRUPPE FOR HUDPATOLOGI (UNTATT MELANOCYTTISK PATOLOGI) 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/hudpatologi-unntatt-melanocyttisk-
patologi/faggruppe-hudpatologi-unntatt-melanocyttisk-patologi/ 
 

1.3.7. FAGRUPPE FOR IKKE-NEOPLASTISK NYREPATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/faggruppe-ikke-neoplastisk-nyrepatologi/faggruppe/ 
 

1.3.8. FAGRUPPE FOR LUNGE- OG ØRE-, NESE-, HALSPATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/lunge-og-ore-nese-hals-patologi/faggruppe-for-
lunge-og-ore-nese-hals-patologi/ 
 

1.3.9. FAGRUPPE FOR MAMMAPATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/mammapatologi/faggruppe-sammensetning/ 
 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/ben-og-blotvevspatologi/faggruppe-ben-og-blotvevspatologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/ben-og-blotvevspatologi/faggruppe-ben-og-blotvevspatologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/Cytologi/Faggruppe-cytologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/Cytologi/Faggruppe-cytologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/gastrointestinal-patologi/faggruppe-gastrointestinal-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/gastrointestinal-patologi/faggruppe-gastrointestinal-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/gastrointestinal-patologi/faggruppe-gastrointestinal-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/gynekologisk-patologi/faggruppe-gynekologisk-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/gynekologisk-patologi/faggruppe-gynekologisk-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/gynekologisk-patologi/faggruppe-gynekologisk-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/lymfoid-og-hematologisk-patologi/faggruppe-for-lymfoid-og-hematologisk-patologi-/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/lymfoid-og-hematologisk-patologi/faggruppe-for-lymfoid-og-hematologisk-patologi-/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/lymfoid-og-hematologisk-patologi/faggruppe-for-lymfoid-og-hematologisk-patologi-/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/hudpatologi-unntatt-melanocyttisk-patologi/faggruppe-hudpatologi-unntatt-melanocyttisk-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/hudpatologi-unntatt-melanocyttisk-patologi/faggruppe-hudpatologi-unntatt-melanocyttisk-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/hudpatologi-unntatt-melanocyttisk-patologi/faggruppe-hudpatologi-unntatt-melanocyttisk-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/faggruppe-ikke-neoplastisk-nyrepatologi/faggruppe/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/faggruppe-ikke-neoplastisk-nyrepatologi/faggruppe/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/lunge-og-ore-nese-hals-patologi/faggruppe-for-lunge-og-ore-nese-hals-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/lunge-og-ore-nese-hals-patologi/faggruppe-for-lunge-og-ore-nese-hals-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/lunge-og-ore-nese-hals-patologi/faggruppe-for-lunge-og-ore-nese-hals-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/mammapatologi/faggruppe-sammensetning/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/mammapatologi/faggruppe-sammensetning/


DNP ÅRSRAPPORT 2018 
 

11 
 

1.3.10. FAGRUPPE FOR MELANOCYTTISK PATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/melanomer/faggruppe-melanomer/ 
 

1.3.11. FAGRUPPE FOR MOLEKYLÆRPATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/molekylar-patologi/faggruppe-for-molekylar-
patologi-/ 
 

1.3.12. FAGRUPPE FOR NEVROPATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/nevropatologi/faggruppe-nevropatologi/ 
 

1.3.13. FAGRUPPE FOR OBDUKSJONSPATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/obduksjon/faggruppe-sammensetning/ 
 

1.3.14. FAGRUPPE FOR PERINATAL- OG PLACENTAPATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/perinatal-patologi-og-placenta/faggruppe-2011/ 
 

1.3.15. FAGRUPPE FOR UROLOGISK PATOLOGI 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/urologisk-patologi/faggruppe-urologisk-patologi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/melanomer/faggruppe-melanomer/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/melanomer/faggruppe-melanomer/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/molekylar-patologi/faggruppe-for-molekylar-patologi-/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/molekylar-patologi/faggruppe-for-molekylar-patologi-/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/molekylar-patologi/faggruppe-for-molekylar-patologi-/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/nevropatologi/faggruppe-nevropatologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/nevropatologi/faggruppe-nevropatologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/obduksjon/faggruppe-sammensetning/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/obduksjon/faggruppe-sammensetning/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/perinatal-patologi-og-placenta/faggruppe-2011/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/perinatal-patologi-og-placenta/faggruppe-2011/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/urologisk-patologi/faggruppe-urologisk-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/urologisk-patologi/faggruppe-urologisk-patologi/
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2. MEDLEMSKAP 
 

2.1. FORENINGENS MEDLEMSTALL 
Kategoriene er gjensidig utelukkende. Dette innebærer at "Godkj spes." og "Ikke spes."  bare 
gjelder for yrkesaktive medlemmer. Merk også at "Godkj spes." her omfatter alle 
spesialistgodkjenninger.  
 
Antallet assosierte medlemskap vises kun i tabell 4 og er ikke med i summeringen av 
medlemstall.  
 
Tabellene viser ellers kun ordinære medlemskap. Evt. medlemmer av foreningen som ikke er 
medlemmer av Dnlf, er ikke med i noen av tabellene, heller ikke som assosierte medlemmer 
 
 

2.1.1. TABELL 1: MEDLEMSKATEGORI OG ALDERGRUPPE 
 

Alder Kategori 1: Godkj spes. 2: Ikke spes. 3: Pensj<75 år 
4: Pensj 75 år 
+ Total 

2: 20 -29 år   - 5 - - 5 

3: 30 - 39 år   27 64 - - 91 

4: 40 - 49 år   81 17 - - 98 

5: 50 - 59 år   70 1 - - 71 

6: 60 - 66 år   44 3 1 - 48 

7: 67 - 69 år   21 1 1 - 23 

8: 70 - 74 år   12 1 7 2 22 

9: 75 og 
eldre   - - - 39 39 

Total   255 92 9 41 397 

 
 

2.1.2. TAVELL 2: MEDLEMSKATEGORI OG KJØNN 
 

Kjønn Kategori 1: Godkj spes. 2: Ikke spes. 3: Pensj<75 år 
4: Pensj 75 år 
+ Total 

Kvinne   151 63 1 15 230 

Mann   104 29 8 26 167 

Total   255 92 9 41 397 

 

2.1.3. TABELL 3: ALDER OG KJØNN 
 

Kjønn 2: 20 -29 år 
3: 30 - 39 
år 

4: 40 - 49 
år 

5: 50 - 59 
år 

6: 60 - 66 
år 

7: 67 - 69 
år 

8: 70 - 74 
år 

9: 75 og 
eldre Total 

Kvinne 2 64 70 42 22 7 8 15 230 

Mann 3 27 28 29 26 16 14 24 167 

Total 5 91 98 71 48 23 22 39 397 
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2.1.4. TABELL 4: ASSOSIERTE MEDLEMMER 
 

Alderass P_Kjonnass Kvinne Mann Total 

0: Ukjent   2 3 5 

3: 30 - 39 år   1 - 1 

4: 40 - 49 år   1 - 1 

5: 50 - 59 år   2 - 2 

9: 75 og 
eldre   - 1 1 

Total   6 4 10 

 
 
 

2.2. ÆRESMEDLEMMER 
Per 31.12.2018. 
 

NANV 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 

Kristine Arnesen 1988 1918 – 2005 

Olav Hilmer Iversen 1988 1923 – 1997 

Fredrik Skjørten 1988 1927 

Rolf Gundersen 1993 1936 – 2004 

Leif Jørgensen 1995 1926 – 2015 

Anna Elisabeth Stenwig 1998 1936 

Per Brandtzæg 1998 1936 – 2016 

Leif Bostad 2012 1946 

Tor Jacob Eide 2012 1946 

Olav A. Haugen 2012 1934 

Frøydis Langmark 2012 1941 

Helge Stalsberg 2012 1932 

Ole Petter Clausen 2014 1943 

Jahn M. Nesland 2015 1951 

Ole Didrik Lærum 2015 1940 

G. Cecilie Alfsen 2015 1955 

Borghild Roald 2016 1945 

Torill Sauer 2016 1949 

Christina Vogt 2016 1945 

Jan Vincent Johannessen 2017 1941 

Lars Andreas Akslen 2018 1957 
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3. STYRETS AKTIVITETER 
Styret har i løpet av 2018 hatt fire styremøter. Styret har også arrangert et felles 
avdelingsleder- og faggruppeseminar. Referat fra møtene ligger på DNPs nettsider. Under 
ligger lenke til referater for hvert enkelt møte.  
 

3.1. REFERAT FRA STYREMØTE 5.2. .2018 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-
stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/5-februar-2018/ 

 

3.2. REFERAT FRA STYREMØTE 8.5.2018 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-
stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/8-mars-2018/ 
 

3.3. REFERAT FRA STYREMØTE 15.8.2018 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-
stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/15-august-2018/ 

 

3.4. REFERAT FRA AVDELINGSLEDER- OG FAGGRUPPESEMINAR 28.-29.8.2018 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-
stoff/Styremoter/ 
 

3.5. REFERAT FRA STYREMØTE 28.-29.11.2018 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-
stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/28-november-2018/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/5-februar-2018/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/5-februar-2018/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/8-mars-2018/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/8-mars-2018/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/15-august-2018/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/15-august-2018/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/28-november-2018/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-i-perioden-2018---2019/28-november-2018/
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4. ØVRIGE DOKUMENTER 

4.1. HØRINGSUTTALELSER FRA DNP 
 

4.1.1 Rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte 
Høringsuttalelse :  Forslag om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m. 
Fra faggruppe obduksjon, Den norske patologforening. 
 

Dagens lovverk med straffeprosessloven §228 og påtaleinstruksen kap 13 regulerer 
rettsmedisinsk obduksjonsvirksomhet. Der står det per i dag "bør i alminnelighet sørge for at 
sakkyndig likundersøkelse foretas" bl.a. ved ulykkestilfelle. Dette er ment ganske strengt, dvs 
at det skal gode grunner til for å fravike dette. Som kjent praktiseres det likevel svært ulikt i 
ulike områder. I et materiale fra Dødsårsaksregisteret for 2005-2014 (ikke publisert, 
Christian Lyche Ellingsen) ble 53% av trafikkdødsfallene obdusert, men med store variasjoner 
fra ca 12% i Oppland til 89% i Hordaland. Forskjellene er uakseptabel, uavhengig av hvor 
man mener den "riktige" andelen skal være. Når det nå har det blitt så få trafikkdødsfall i 
Norge (106 i 2017), vil en økning av obduksjonsandelen til 100% ikke bety vesentlige ekstra 
ressurser, med ca 50 flere rettsmedisinske obduksjoner per år (i dag rundt 18-1900 totalt). 

Det er prisverdig at man ønsker å gripe tak i de dels lave obduksjonsfrekvensene ved 
trafikkdødsfall. Dersom man likevel skal se på hvordan utvelgelsen til rettsmedisinske 
obduksjoner praktiseres bør man imidlertid se på alle typer meldepliktige dødsfall, ikke bare 
trafikkdødsfall. Variasjonen i utnyttelse av rettsmedisinske obduksjoner er like stor for andre 
typer dødsfall, så som selvmord og narkotikarelaterte dødsfall. Også ved disse kategoriene 
dødsfall er det svært gode argumenter for at samfunnet har behov for opplysninger 
fremkommet ved obduksjon, selv om det ikke nødvendigvis dreier seg om straffbare forhold. 

Arbeidsgruppen foreslår å flytte reguleringen av rettsmedisinske obduksjoner fra 
straffeprosessloven og påtaleinstruksen til obduksjonsloven med forskrifter. Det har blitt 
oppfattet som et generelt prinsipp at en lov helst bør "tilhøre" kun ett departement. Dersom 
reglene for begjæring av rettsmedisinske obduksjoner blir flyttet til obduksjonsloven, vil 
både HOD og JBD være involvert i samme lov, med de potensielle problemer det gir i 
spørsmål om lovtolkning, forskriftsarbeid osv. Det som imidlertid kunne være fornuftig er 
om reglene for begjæring av rettsmedisinske obduksjoner blir liggende i 
straffeprosesslovgivningen, men at de utfyllende regler om utførelse legges til 
obduksjonsloven med forskrift. De aller fleste rettsmedisinske obduksjoner gjøres i dag fysisk 
ved patologiavdelingene på universitetssykehusene, med varierende tilknytning til 
universitetene. Helsesektorene er således allerede i dag tungt involvert i 
tjenesteproduksjonen. Å ta inn rettsmedisinsk obduksjon i obduksjonsloven vil kunne 
plassere et "sørge-for-ansvar" for tjenesteyting i RHF-ene.  

Arbeidsgruppen foreslår at Vegvesenets ulykkesanalysegrupper (UAG) bør få større 
tilgang til helseopplysninger om avdøde, men da etter at obduksjon er utført. Det virker lite 
logisk at helseopplysninger skal vurderes i etterkant av en allerede utført obduksjon hvor 
obdusent ikke har hatt tilgang til de samme opplysningene. Dette er et generelt og alvorlig 
problem som arbeidsgruppen ikke berører, nemlig vanskeligheter for obdusenter med å få 
tilgang til helseopplysninger før obduksjon ved rettsmedisinske obduksjoner. At slik tilgang 
ikke automatisk foreligger er bekreftet i brev fra HDir til avdeling for patologi ved UNN i 
2015: https://www.helsetilsynet.no/regelverk/tolkningsuttalelser/helse-
omsorgstjenester/Innsyn-i-pasientjournal-i-forbindelse-med-rettsmedisinsk-obduksjon/ 

https://www.helsetilsynet.no/regelverk/tolkningsuttalelser/helse-omsorgstjenester/Innsyn-i-pasientjournal-i-forbindelse-med-rettsmedisinsk-obduksjon/
https://www.helsetilsynet.no/regelverk/tolkningsuttalelser/helse-omsorgstjenester/Innsyn-i-pasientjournal-i-forbindelse-med-rettsmedisinsk-obduksjon/
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Formelt sett er korrekt fremgangsmåte at politiet (eller andre rettsinstanser som begjærer 
rettsmedisinsk obduksjon) i det enkelte tilfelle må be behandler (fastlege/helseforetak) om 
innsyn i pasientjournal. Behandler må så vurdere om det er grunn til å frita for taushetsplikt 
og så utlevere hele eller deler av journalen. Det sier seg selv at det kan være tilfeldigheter 
som avgjør om obdusenten får tilgang til opplysningene, og det kan være vanskelig å få 
tilgang til dem før obduksjonen startes.  
Manglende innsyn i helseopplysninger FØR en rettsmedisinsk obduksjon betyr redusert 
kvalitet og at viktige funn overses. Helseopplysninger om for eksempel begynnende demens 
vil utløse en helt annen tilnærming til undersøkelse av hjernen enn hvis slike opplysninger 
ikke foreligger.  Opplysninger om rusmisbruk, og da spesielt  bruk av såkalte nye psykoaktive 
stoffer (novel psychoactive substances, NPS), vil også kunne gi en mer målrettet 
toksikologisk analyse av materialet tatt ved obduksjonen. 
Problemet aktualiseres ytterligere ved det faktum at en stor del av de rettsmedisinske 
dødsfallene har naturlig dødsårsak og der manglende helseopplysninger vil bety en dårligere 
kvalitet på obduksjonsresultatet.  
Til nå har praksis mange steder vært at obdusenten - dersom hun/han har tilgang til 
elektronisk pasientjournal/EPJ - har satset på "tilgivelse fremfor tillatelse" og på eget initiativ 
slått opp i journalen, selv om dette ikke er tillatt, ifølge HDir.  
Her bør helsepersonellovens regler om taushetsplikt endres slik at obdusent automatisk får 
tilgang til helseopplysninger, slik det er i f.eks. Sverige. 
 
Stavanger/Oslo/Ahus/Bergen/Trondheim/Tromsø 
30.7.2018 
G.Cecilie Alfsen, leder av faggruppe 
sign 
 

4.1.2 Veileder til vurdering av kompetanse for LIS 
Høringssvar til «Veileder i vurdering av kompetanse for LIS» 
 
Ad 1: 
Det er bra at utdanningsfokuset hos LIS har skiftet fra hva man har gjort til hva man faktisk 
kan. Selv om det høres fint ut med planer og lister over aktuelle læringsmål og oppnåelsen 
av disse er dette ikke alltid enkelt gjennomførbart i den daglige driften og vil i begynnelsen 
være en tidkrevende prosess. Spesielt i større sykehus, der samme avdeling er lokalisert flere 
steder, vil veiledning og oppfølging av den enkelte være utfordrende dersom veileder skal 
være den samme gjennom hele utdanningsløpet. 
Kravene til oppfølging og samvurdering vil være tidkrevende og kreve møteaktivitet ut over 
det som er vanlig i dag. Dette kommer i tillegg til de daglige arbeidsoppgavene, som jo ikke 
endrer seg over tid. 
Den nye forskriften vil føre til et økt bemanningsbehov, da mer tid vil flyttes fra pasientrettet 
arbeid til utdanningsrettet arbeid.  
Ad 1.3: 
Det er positivt at man nå setter ord på behovet for en underveisvurdering og en samlet 
vurdering av forståelse for faget og arbeidsoppgavene dette omfatter. Det vil være 
utfordrende, i fag som f eks patologi, hvor LIS arbeidshverdag er dominert av supervisjon og 
kun få arbeidsoppgaver utføres selvstendig de første årene å finne en måte å dokumentere 
supervisjon og progresjon uten at dette blir for omfattende. 
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Ad 1.4: 
Veilederen er utarbeidet av leger som jobber klinisk. Dette går tydelig frem i hele 
dokumentet. Det er ikke tatt hensyn til labfagene, som har en helt annen måte å tenke og 
jobbe på. I eksempelvis patologi vil en supervisør i det daglige være den som står for 
hovedvekten av tilbakemeldinger og har best evne til å vurdere om læringsmålene er 
oppnådd. 
Ad 1.6 
Det er prisverdig at man ønsker å tilstrebe en nasjonal standard ved godkjenning av 
læringsmål. Direktoratet burde her ha søkt hjelp og råd de fagmedisinske foreningene og 
dere fagansvarlige leger for å sikre en nasjonal standard. Man burde ha lagt til rette for 
fagmedisinske møter for å sikre en nasjonal standard. Spesialistkomiteene har ikke alltid en 
total oversikt over hvert fagområde innen spesialiteten. 
Ad 2: 
Det vil være behov for utstrakt skolering av overlegekollegiet for å trene opp evnen til 
strukturert tilbakemelding både i supervisjon og veiledning. Dette er både tid- og 
kostnadskrevende. 
Ad 2.3: 
Strukturerte observasjonsverktøy er ikke egnet for bruk i en del av labfagene, derunder 
patologi.  
Ad 6.1. 
Det er fint at direktoratet setter en tidsramme for når vurderingen av oppnåelse av 
læringsmål skal være gjort etter gjennomføring av en praksisperiode og at det skal skje med 
et vurderingskollegium.  
Ad 7: 
Den norske patologforeningen mener det er viktig med opplæring i supervisjons og 
vurderingsmetodikk og at dette må skje raskt.  
 

4.1.3. Ny folkehelsemelding 

         Tidlig innsats: God folkehelse starter tidlig. Hva er bra og hva kan de gjøre bedre? 
Tidlig intervensjon handler om å oppdage sykdom tidlig nok til å iverksette en målrettet og 
god behandling for å bedre prognose og behandlingsresultat. Tidlig intervensjon er viktig 
uansett hvor pasienten befinner seg i behandlingsforløpet og er sentralt både innenfor 
psykisk helsevern og somatikk. For å lykkes med tidlig intervensjon kreves det et tett 
samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. 
Vi mener at fastlegetjenesten, helsestasjoner og skolehelsetjenesten har en sentral rolle i 
forebyggende helsearbeid for barn og unge, og dette trenger forsterkning. Den bør være lett 
tilgjengelig for sårbare gruppe (som psykisk lidelser, overgrep, etc). Utsatte grupper bør 
skjermes for egenandel. 
Forskning viser at livsstil har betydning for utvikling av kreft (bl.a. røyking, alkohol, 
stillesitting og overvekt), og tiltak som øker aktiviteten i befolkningen generelt og bedre 
tilbud til de som trenger oppfølging kan bidra til å hindre økningen av krefttilfeller. 
• Ikke-smittsomme sykdommer (NCD), inkludert psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser. 
Effektive tiltak i og utenfor helsetjenesten. 
Tiltak utenfor helsetjenesten er meget viktig for barn og unge i form av skolehelsetjenesten. 
Samarbeid mellom skolehelsetjenesten, helsestasjoner og fastleger bør forsterkes. 
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Fastlegehelsetjenesten følger befolkningen i livsforløpet og har kjennskap til de 
sosiokulturelle forhold til sine pasienter, dermed er fastlegens veiledende råd meget viktig. 
• Sosial ulikhet i helse. Forskjellene øker, hva trengs av nye grep? 
Det er vanskelig å ha en god nok bemanning innen helsetjenesten på ulike nivå i de små 
byene/periferi. Ulike tiltak må iverksettes for å gjøre jobben på disse steder mer attraktive. 
Utsatte grupper bør skjermes for egenandel. 
 

4.2. ANNEN KORRENSPONDANSE  

4.2.1. Uttalelse fra patolog foreningen vedrørende prøvesvar cytologi  
Uttalelse fra Den Norske Patologforening vedr. henvendelse om å sende revidert 
cervixcytologi-prøvesvar direkte til pasienter 
 

Det er kommet henvendelse fra Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet om 
at de respektive avdelingene skal sende brev direkte til pasientene om svar på reviderte 
prøver.  
Henvendelse ble behandlet i styreseminar i Den Norske Patologforening 28.-29. november 
2018.  

I kvalitetsmanualen for masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, kapittel 6.5 
”Arkiverte prøver – bruk i kvalitetssikring og læring” fremgår det at ved funn av høygradig 
forandringer skal prøver fra inntil siste frem år revurderes. Resultatet av revurderingen skal 
dokumenteres i laboratoriets datasystem. ”Revidert/endret diagnose” på tidligere prøver 
skal meldes til aktuelle rekvirent, som da kan informere pasienten. I tillegg; ‘’diagnoser som 
blir revidert pga livmorhalskreft meldes også i organisasjonens avvikssystem’’. 

Kvalitetsmanualen angir at det er rekvirenten som skal informere pasienten om 
prøvesvaret. Styret ser ikke at det er hensiktsmessig at hver enkelt patologiavdelingen har 
ansvar for å sende prøvesvar direkte til pasienten. Som ved svar på alle andre prøver fra 
patologiavdelingene mener styret at det også ved disse prøvene er rekvirenten som skal 
formidle svaret til pasienten. Dersom pasienten ikke ønsker å få dette svaret kan pasienten 
formidle det til sin lege og dermed beholde sin rett til ikke å vite. Dersom det kommer brev 
direkte fra patologiavdelingene får pasienten svaret uten å kunne forbeholde seg retten til 
selv å bestemme om hun ønsker det eller ikke. Det vil nok også dukke opp mange spørsmål 
hos en pasient som mottar et slikt brev, og også mulig redsel. Dersom prøvesvarene 
formidles i forbindelse med en time hos egen lege, får pasienten mulighet til å stille 
spørsmål, og å få svar på, det hun lurer på direkte, uten unødig bekymring for pasienten.  

Patologiavdelingene har for øvrig ikke kapasitet til å sende direkte svar til kvinnene, 
da avdelingene også må regne med at pasientene tar direkte kontakt; noe som vil være 
svært ressurskrevende.  

Styret oppfordrer til bedre informasjon til pasientene om sensitivitet for metoden og 
screeningens natur. Dette bør kommuniseres også utover Kreftregisterets nettsider, for ikke 
å skape urealistiske forventninger hos pasientene.  
 
 
Med hilsen 
 
Ulla Randen 
Leder av Den Norske Patologforening 
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4.2.2. Brev fra Helse direktoratet vedrørende antall obduksjoner  
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5. RAPPORTER  

5.1. KURS- OG UTDANNINGSUTVALGET 
KUU hadde ingen møter i 2018.  
 
Utdanningsplanen er tidligere diskutert ved flere møter i regi av DNP. I april 2016 ble 
«Kursplanen 2017-2021» presentert og godkjent på Årsmøtet i Oslo. Planen ble den gang 
også forelagt faggruppelederne på faggruppeseminaret høsten 2016.  
 
Kommentarer fra faggruppeseminaret 2018, hvor utdanning og kurs i patologi ble diskutert, 
med hovedtema utdanning og hovedvekt på ny ordning med overtakelse av ansvaret for 
utdanningen av helsedirektoratet via RHF/RegUT er diskutert i styret. Kursplanen er sendt til 
RegUT Nord, som nå har ansvaret for gjennomførelsen av spesialistutdanningen i patologi. 
 
De aktuelle faggruppeledere er ansvarlig for at kurs blir avholdt i henhold til planen. 
 
Det har vært usikkerhet rundt videre avvikling av kursaktiviteter etter innføringen av ny 
spesialistutdannings struktur. Foreløpig ser det ut til at i hver fall de obligatoriske kursene vil 
opprettholdes som tidligere. Læringsmål har vært gjenstand for diskusjon og disse var klare i 
løpet av våren 2018. I neste valgrunde bør man overveie å ha 2 LIS representanter. 
 
Det er også utarbeidet forslag til nytt mandat for KUU som ble behandlet i styremøtet 
05.02.19. 
 

5.2. FORSKNINGSUTVALGET 
Forskningsutvalget fikk tre nye medlemmer i 2018: Khalid Al-Shibli (Bodø), Samer Al-Saad 
(Tromsø) og Caroline Verbeke (Oslo). Sonja Steigen og Hege Russnes har trukket seg fra 
utvalget, vi takker de for innsatsen! 
 
I 2018 var det total 6 kolleger som fikk reisestipend. 
DNP vil stimulere til økt forskningsaktivitet og -samarbeid innen patologi i Norge. Som ledd i 
dette vil forskningsutvalget invitere ulike grupper til å sende inn en kort tekst som bl.a. 
oppsummerer forskningsarbeid, lister tema det arbeides med og metoder som anvendes. En 
håper at slik informasjon vil være til nytte for å søke etter samarbeidspartnere, mulige 
veiledere innen gitte tema, og som inspirasjon til å sette i gang egne prosjekter. Forslag til 
info som sendes inn: Forskningstema, forskningsmetoder, kjernepublikasjoner og evt 
PubMed-link, medlemmer, hvis aktuelt: nettside og kontaktinfo (avdeling; epost). 
Medlemmer i FU skal ta initiativ og lage interview med ulike forskere i patologimiljø (den 
første er gjort med Lill-Tove Busund fra Tromsø). 
 
FU har oppdatert et forslag til prisliste for tjenester innen patologi for forskning og avventer 
å motta en liknende liste for molekylære tester for å komme ut med forslaget. 
 

5.3. KVALITETSUTVALGET 
Kvalitetsutvalget i DNP har i 2018 bestått av Ok Målfrid Mangrud (leder, Sykehuset 
Innlandet), Henrik Sahlin Pettersen (St. Olavs), Anne Kristina Myrvold (OUS), Vidar Isaksen 
(UNN) og Sven Håland (SUS). 
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KU har i 2018 gitt tilbakemelding til Legeforeningen vedrørende behov for nasjonale 
kvalitetsregistre innen patologi. KU hadde ingen møter i 2018. 
 

5.4. IAP NORWEGIAN DIVISION 
 

IAP Norwegian division annual report 
 
Board 
President:  Ulla Randen 
Treasurer:  Ingvild Lobmaier 
 
Membership IAP- Norway 
Number of members:  249 
No. of senior members:  50 
No. of junior members: 94 
 
Report of activities in 2017: Activities by the Norwegian division has a close connection 
to the activities of the Society. As such, it is the meeting activity of the Society that is 
listed below.  Throughout the year 2017 and ongoing, the board, the specialist 
committee and the working groups have in particular been working on influencing the 
development of the new specialist training structure and curriculum content, which will 
be implemented from March 1st 2019. 
In addition, the society have been involved actively in the ongoing national project for 
digital pathology.   
 
The Norwegian Society of Pathology meetings and seminars: 
Board meetings: 06.02, 08.05, 28.08, 27.11 
Annual board meeting: 22.- 23.03 
Working groups seminar : 29.08, 30.- 31.10. 
 
For addition information concerning our activity, please visit our homepage: 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/ 
 
Ulla Randen 
President of the Norwegian Association of Pathology 
 

5.5. UEMS 
ÅRSRAPPORT UEMS, Specialist Section of Pathology, European Board of Pathology 
 
Det har vært avholdt 2 møter i 2018; Poznan (Polen)/ Berlin 9.6. samt vintermøte i Padova 
(Italia)  november 2018.  
(Pga. forsinkelser i utnevning av nye delegater har Norge ikke vært representert på møter i 
2018).  
UEMS SAKER:  
Økonomi et tema da en del medlemsland fortsatt ikke betaler kontingent.  Kasserer, 
president og sekretær i UEMS får mandat til å utrede dette nærmere, og ha tettere dialog 
med de ulike lands fagmedisinske foreninger.  
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Spesialistutdannelse: I endring i flere land, og en har inntrykk av at myndigheter ønsker å 
redusere lengden på utdanningen. Eksempelvis ønsker myndighetene i Nederland å redusere 
minimumstid for alle spesialiteter til 4,5 år.  Ønske om at UEMS bør komme med en uttalelse 
vedrørende innhold og minimumslengde av spesialistutdanningen.   
Forbud mot formalin i EU: Saken har vært diskutert i flere møter, og UEMS har hatt en aktiv 
rolle der UEMS-representanter har utøvd påtrykk på egne lands representanter for å sikre 
unntak for medisinsk bruk. I november 2018 publiserte en komite i EU et forslag til 

Europaparlamentet om retningslinjer for regulering, der de poengterer at eksponeringen i 

patologifaget er lav. Dokumentet skal oversendes Europaparlamentet i Strasbourg for 
endelig avstemming tidlig i 2019.   
     
KOMMENDE MØTER:  
Vårmøte 25. Mai 2019 (Athen), 2020 (Bordeaux) 
 
Referent: Ingunn Stefansson (avtroppende UEMS representant) 
 

5.6. SPESIALITETSKOMITÉEN 
Komiteen bestod i 2018 av: 
Hovedmedlemmer: 
Runa Braun-UNN 
Øystein Storkersen-St. Olav 
Ingunn Stefansson-Haukeland 
Rune Lilleng-OUS 
Dordi Lea-YLF 
Varamedlemmer: 
Ellen Berget-Haukeland 
Benedicte Adams-YLF/OUS 
 
Komiteens arbeide i 2018 var viet avslutningen av ny 
spesialiststruktur med forskriftsfestede læringsmål og formaliserte 
læringsaktiviteter. 
Det ble gjennomført to avdelingsbesøk; 24 sept i Kristiansand og 25 
sept i Stavanger.  Rapporter er utarbeidet og sendt legeforeningen. 
Prosedyrekravet vedr minimumsantallet utførte obduksjoner for 
spesialiteten patologi ble,  etter anbefaling fra komiteen og med 
umiddelbar virkning,  høsten 2018  redusert fra 200 til 120. 
Det ble i 2018 godkjent 16 spesialister. 
Av disse var 3 konverteringer (Sverige, Hellas og Litauen-alle menn) 
Av de 13 norske godkjenningene var 10 kvinner og 3 menn. 
 

5.7. DNPS STIPEND 

5.7.1. Mottakere av stipend  
Marit Valla 
Ragnhild Wold 
Sverre Torp 
Ellen-Ann Antal 
Runa Braun 



DNP ÅRSRAPPORT 2018 
 

23 
 

Sonja Steigen 
Ingvild Koren Lobmaier 
 

5.7.2. Reisebrev 

5.7.2.1.  Fra Marit Valla 
I juni i år deltok jeg på kurs i diagnostisk gynekologisk patologi i Linz, Østerrike. Leder for kurset er 
Professor Farid Moinfar, og i kurskomiteen har han fått med seg et stjernelag av dyktige 
gynpatologer: Fattaneh A. Tavassoli, Anais Malpica og Simona Stolnicu. Jeg har tidligere vært på 
tilsvarende kurs i mammapatologi. Begge kurs anbefales på det varmeste!   
Moinfar leder Vincent Academy of Pathology (VAP); opprettet i 2016, og lokalisert i Linz, en drøy 
times togtur unna Wien. VAP har som mål å utdanne, konsultere, og drive forskning i patologi. Av 
konsultasjonspreparater mottar de hovedsakelig mamma- og gynekologiske preparater. 
Kurset gikk over tre dager, og mye av tiden gikk med til å vandre rundt i kurssalen på egen hånd for å 
se på snitt og stille diagnoser. Hver dag fikk vi tildelt snitt fra ca. 20 kasus, og etter at snittene var 
undersøkt i mikroskopet, ble de gjennomgått i plenum. Diskusjonen ble styrt av de fire kurslederne, 
med mange innspill fra salen. Det ble holdt noen få forelesninger, men undersøkelse av snitt og 
gjennomgang av disse var definitivt hovedfokus. 
Studentaktiviserende undervisning er i vinden som aldri før på medisinstudiet ved NTNU, og inspirert 
av kursene i Linz tror jeg vi med fordel kunne gjort flere av våre egne patologikurs mer aktiviserende. 
På mammakurset jeg var på i Linz for noen år tilbake ble snittene levert ut digitalt på forhånd. Denne 
gangen fikk vi dem tilsendt etter kurset, med diagnoselisten vedlagt. Det var fint å komme hjem og se 
på snittene på nytt i ro og mak. Vha. det digitale programmet var det også mulig å ta bilder. Jeg fikk 
tillatelse fra kursleder til å bruke snittene i egen undervisning –en stor bonus! Alt i alt var det et 
meget godt kurs med stort læringsutbytte.   
Det var kursdeltakere fra mange land; Belgia, Canada, USA, Pakistan, og New Zealand, for å nevne 
noen. Dermed var det gode muligheter for å høre litt om hvordan patologer i andre land jobber og 
tenker. Vi var to fra Trondheim som reiste sammen. For å redusere reiseutgiftene tok vi fly til Wien, 
og tog videre til Linz. Vi tok et tidlig fly, og brukte reisedagen til å se litt av hovedstaden. Bl.a. fikk vi 
tatt turen til Belvedere-Galleriet for å se flere av Gustav Klimts (1862-1918) kjente verk. Klimt er kjent 
for sine mange malerier av kvinner, og hans mest berømte bilde er det gullfargede maleriet «Kysset». 
Et besøk på galleriet anbefales alle kunstinteresserte! Nest siste kursdag (21.6) fikk vi to 
Trondheimsdamene (i anledning den internasjonale selfiedagen) tatt en selfie sammen med 
kurskomiteen. Man kan bli starstruck av mindre.      
Tusen takk til Den norske patologforening som sponset turen! 

 

5.7.2.2. Fra Ingvild Koren Lobmaier 
Reisebrev fra Boston – overlegepermisjon hos fageliten i sarkomdiagnostikk! 
I mars-april 2018 hadde jeg overlegepermisjon for første gang og reiste til Boston for å lære mer om 
sarkomer. Jeg hadde stått på venteliste hos prof. Fletcher siden juni 2014, så dette var noe jeg hadde 
gledet meg til lenge. 
Avtalen var at jeg skulle være hos Fletcher hele april. Da jeg fant ut at USCAP var bare 14 dager før, 
spurte jeg Petur Nielsen om jeg kunne komme til ham den siste uka i mars – så jeg slapp å ta turen 
over dammen to ganger. Det sa han ja til. 
Petur Nielsen er patolog med ben- og bløtvevspatologi som hovedområde og han jobber på Mass 
General – sykehuset der verdens første eter-anestesi ble prøvd ut. Sykehuset er enormt, som alt 
«over there» og jeg ble introdusert for tallrike kolleger i ulike bygninger. Amerikanerne jobber mye, 
og arbeidsdager som varte fra 7 til 21 var ikke uvanlig, hverken for overleger eller «residents». 
Kontorer uten vindu og gamle mikroskoper var heller regelen enn unntaket. Men amerikanerne har 
en effektiv og god utdanning, med akademisk fokus, og det var inspirerende å delta på daglige 
lunsjmøter, med alt fra «nøttekasus» til obduksjonspresentasjoner av kliniker, radiolog og patolog i 
skjønn forening! 
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Det jeg likt best på Mass General var at avdelingen hadde en egen «fløy» til «sign out» - eller 
gjennomgang, med flere «glassbåser» med små fellesmikroskoper med plass til 3-5 leger, hvor alle 
faggruppene samlet seg i hver sin bås for å gjennomgå diagnostikken med sine tildelte residents. Her 
var det kort vei for å spørre kolleger fra andre grupper om råd og hyggelig å sosialt å kunne se på 
snitt flere sammen. Et eksempel til etterfølgelse. 
Etter en uke hos Petur Nielsen gikk turen videre til den andre siden av byen til Brighams and Womens 
Hospital (BWH) og avdeling for patologi der. At vi klager på trange forhold, lange veier, dårlig luft og 
ineffektiv logistikk kan man ikke si noe om når man er på et slikt sted…. Fagligheten er på topp, og de 
hadde fått nytt ventilasjonsanlegg på makro – ingen formalinlukt der – men avdelingen var spredd på 
flere forskjellige bygg og etasjer – mange av rommene helt uten vinduer eller tilgang til naturlig 
dagslys.  
Også her var det daglige lunsjmøter med spennende foredrag, quiz og prøveforelesninger for 
potensielle nyansettelser. Prof. Fletcher er sjefen på avdelingen, og konsultasjonene, som er gratis 
for alle utlendinger, ser han på fra 1630-20/21 mandag til fredag…. Det ble lange dager, med mye 
spennende diagnostikk. Det var fascinerende å se ham jobbe og praktisk å lære seg hva men skal 
sende og hva man kan la ligge hjemme. Han har et diagnostisk blikk jeg aldri har sett maken til og en 
fantastisk hukommelse! 
Oppholdet var inspirerende og lærerikt både rent faglig og med tanke på utdanningen – som jo nå er 
i endring. Og Boston er en fantastisk flott by, som føles liten og vennlig, selv om det er kaldt og 
forblåst, selv i april.  
Jeg har sett min første NHL kamp og vært på historiens kaldeste baseballkamp (2 grader og sludd!), 
besøkt  Museum of Fine Arts og bodd i et hyggelig studenthus i Savin Hill i tillegg til å ha lært en hel 
del. Kom dere ut i verden  - det lønner seg! Og takk for bidraget! 
Hilsen fra Ingvild 
 

5.8. ÅRSRAPPORTER FRA DNPS FAGGRUPPER 2018 

5.8.1. FAGGRUPPE FOR BEN- OG BLØTVEVSPATOLOGI 
Medlemmer: 
Bodil Bjerkehagen, OUS, leder 
Trond Viset, St. Olav  
Hans Kristian Haugland, Haukeland  
Vidar Isaksen, Tromsø 
Aktiviteter:  

1. Oppdatering av DNPs biopsibesvarelser fra Ben- og bløtvevsgruppen for GIST, 

bensarkom og bløtvevssarkom, 4.4.2018. 

2. Møte i faggruppen på OUS den 4.6.2018.  Alle fire medlemmer deltok. Tema var 

planlegging av kurs i benpatologi og ny LIS-utdanning med læringsaktiviteter.  

3. Leder og to andre medlemmer deltok i DNPs møte i 30.-31.8.2018 på Gardermoen. 

Tema: Ny LIS-utdanning og læringsaktiviteter.  Bestemt at vi skal ha kombinert ben- 

og bløtvevspatologi på neste kurs. Senere i 2019 har det kommet plan der dette er 

oppført med et kurs hvert tredje år. 

 

5.8.2. FAGGRUPPE FOR CYTOLOGI 
Medlemmer: Leder: Hans Kristian Haugland (HUS). Øvrige medlemmer: Torill Sauer (AHUS), 
Jon Lømo (OUS), Jannicke Berland (SUS), Majid Salarinejad (St.Olavs), Oddrun Kolstad (UNN). 
Hva har skjedd det siste året: Gruppen har i hovedsak vært inaktiv det siste året. Det aller 
meste av aktivitet i det norske cytologimiljøet er i regi av NFKC.   
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Plan videre for det neste året: Flere av medlemmene vil delta i avviklingen av det 
obligatoriske kurset cytologi for LIS.  
 

5.8.3. FAGGRUPPE FOR GASTROINTESTINAL PATOLOGI 
Medlemmer: Sonja E. Steigen (Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø) 
Else Marit Løberg (Oslo universitetssykehus, Oslo) 
Susanne Buhr Wildhagen (Stavanger universitetssykehus, Stavanger) 
Lars Gustav Lyckander (Akershus universitetssykehus, Lørenskog) 
Elin S. Røyset (St. Olavs Hospital, Trondheim)  
Sabine Leh (Haukeland universitetssykehus, Bergen) 
Kurs: Neoplasmer i gastrointestinaltraktus, 18-19 januar 2018 på Ahus (ID 32203). Kursleder 
Lars Gustav Lyckander. 
Møter: Det har vært flere møter i løpet av 2018, og dette har vært forbindelse med 
Nasjonalt screeningsprogram mot tykktarmskreft. Hele faggruppen er med i Arbeidsutvalg 
for patologi i forbindelse med screeningen, og alle har bidratt betydelig i løpet av det siste 
året. 

 Oppstartsmøte screening 15. mars 2018 på Kreftregisteret, Oslo. 

 Oppfølgingsmøte/arbeidsmøte screening 4. juni 2018 (OUS, Ullevål) hvor man blant 

annet hadde innlegg av Iris Nachtegaal (Nederland) som la frem erfaringer om e-

læring som del av kvalifisering/kvalitetssikring av patologer som er med i 

screeningsprogrammet i Nederland. 

 Oppfølgingsmøte/arbeidsmøte screening 19. september 2018 (OUS, Ullevål) med 

hovedvekt på kodeverk. 

 DNP-seminar for fagledere/avdelingsleder 28-29 august 2018 (Gardermoen). 

Gruppeleder tilstede for diskusjon av blant annet ny LIS-utdanning. 

 Treffpunktsmøte med digital patologi 25. oktober 2018 (Sykehuspartner, Hoffsveien 

1D, Oslo) hvor leder og Sabine Leh var til stede. 

Dokumenter: Flere dokumenter har vært ute på høring i gruppen via e-post. Flere av disse 
har vært i forbindelse med screeningsprogrammet. De viktigste har vært utarbeiding av en 
veileder, diskusjon av kodeverk, sertifiseringer og kvalitetssikring.  
Leder for gruppen er også representert i Norsk gastrointestinal cancer-gruppe - colorectal  
(NGICG-CR), og i forbindelse med oppdatering av handlingsprogrammet for tykk- og 
endetarmskreft har patologidelen vært til høring i faggruppen. Det har også vært en god og 
grundig diskusjon om benevnelse av polypper som har vært viktig for det videre arbeidet 
med kodeverk.   
Den nye LIS-utdanningen har også vært på høring i gruppen med innspill og kommentarer fra 
samtlige.  
Det har vært et aktivt år for denne faggruppen! 
 

5.8.4. FAGGRUPPE FOR GYNEKOLOGISK PATOLOGI 
Medlemmer: Ben Davidson (leder), Tormod Eggen, Veronika Vesterfjell, Jannicke Berland 
Hva har skjedd det siste året: Møte ved HDir for å diskutere molekylær patologi i vårt felt. 
Oppdatering av IHC paneler 
Plan videre for det neste året: Ingen 
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Planlegging av kurs: Sannsynlig 2020 
 

5.8.5. FAGGRUPPE FOR HEMATOPATOLOGI 
Medlemmer: Lars Helgeland (HUS, leder), Klaus Beiske (OUS), Håkon Hov (St.Olav), Lars  
Uhlin-Hansen (UNN), Jan Klos (SUS) 
Hva har skjedd det siste året: 

1. Kurs i maligne lymfomer med snittseminar (sammen med neoplastisk nevropatologi), 
St.Olavs hospital, 16.-18. april 2018.  Ansvarlige: Faggruppen samt forelesere fra OUS, 
St.Olavs hospital, og UNN. 

2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og 
oppfølging av maligne lymfomer, sist reviderte versjon publisert januar 2019. 

3. Deltakelse på møte i styringsgruppen i Norsk lymfomgruppe juni 2018 (LH, HH, LU-H). 
4. Møte i patologigruppen i Nordic Lymphoma Group i forbindelse med Annual 

Meeting, København november 2018 (LH, KB). 

Plan videre for det neste året: Det planlegges et møte i løpet av året med 
faggruppemedlemmer og flere hematopatologer,  med gjennomgang av retningslinjer og nye 
metoder i lymfomdiagnostikk, og diskusjon av vanskelige kasus.  
Planlegging av kurs: Etter kursplanen skal det holdes nytt kurs i maligne lymfomer i 2021.  
 

5.8.6. FAGGRUPPE FOR HUDPATOLOGI (UNTATT MALANOCYTTISK PATOLOGI) 
Medlemmer: Lisbet Sviland, HUS, Harald Aarset, StOlav, Magnus Røger, Fürst, Silje Fismen, 
UNN (leder) 
Hva har skjedd det siste året: 
Diskusjon rundt nye krav til spesialisering i patologi (dermatologidelen). 
Diskusjon rundt hyppighet av dermatopatolikurs og hvem som skal/kan arrangere kurs ifm 
nytt spesialiseringsforløp. 
Ingen møter 
Plan videre for det neste året: 
Planlegging av kurs: 
Satt opp kurs i inflammatorisk hud i 2022.  
 

5.8.7. FAGGRUPPE FOR IKKE-NEOPLASTISK NYREPATOLOGI 
Medlemmer: 
Sabine Leh, Haukeland universitetssjukehus 
Clara Hammarstrøm, OUS, Rikshospitalet 
Tina Overrein, St Olavs Hospital 
Samer Al-Saad, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Hva har skjedd det siste året: 
Gruppen hadde ingen møter. Gruppen har arbeidet med enkelte koder relatert til 
nyrebiopsidiagnostikk. 
Foredrag: 
30th European Congress of Pathology: “Kidney Biopsy Codes for Pathologists”, 2018, Bilbao, 
Spain 
Plan videre for det neste året: 
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Faggruppen vil gå inn i en pilot for fagnettverk i prosjektet Digital Patologi i regi av Nasjonal 
IKT. Som ledd i dette vil det bli arbeidet med standardisering av  svarrapporter og 
laboratorietprosedyrer i 2019-2020. 
Planlegging av kurs: 
Faggruppen planlegger et e-læringskurs i ikke-neoplastisk nyrepatologi.  
Et problem er, at det per i dag ikke finnes en plattform, som gjør digitale snitt tilgjengelig, 
slik at lenker til snitt kan bygges inn i et e-læringskurs.  
Annet: 
Sabine Leh er registerpatolog og i denne funksjonen medlem av fagrådet for Norsk 
Nyreregister 
 

5.8.8. FAGGRUPPE FOR LUNGE- OG ØRE-, NESE-, HALSPATOLOGI 
Medlemmer: 
Sissel Gyrid Freim Wahl, leiar (St Olavs hospital) 
Lars Helgeland (Haukeland Universitetssjukehus) 
Oddrun Kolstad (Universitetssykehuset Nord-Norge) 
Peter Jepsen (OUS) 
Svetlana Tafjord (OUS) 
Friedeman Leh (Haukeland Universitetssjukehus) 
Hva har skjedd det siste året: 
Verv: 
Lars Helgeland: Medlem i komiteen for Nordic Pathology Meeting on Pathology & 
Biomarkers in thoracic malignancies 
Sissel G.F. Wahl: Styremedlem I Norsk lungekreftgruppe (NLCG)og medlem av 
referansegruppa for Lungekreftregisteret 
Revisjon av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og 
oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom (SGFW) 
Bidrag til Kreftregisterets årsrapport for 2017 (Resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt 
kvalitetsregister for lungekreft) 
Foredrag: 
Dagens medisin Arena (lungefokus): Lungekreft – diagnostiske utfordringar i patologi (SGFW) 
Onkologisk forum 2018: Væskebiopsier – alt flyter (SGFW) 
Plan videre for det neste året: 
Vi hadde tenkt å invitere lungeinteresserte patologar til samling med kasusgjennomgang & 
diskusjon 6. mars i år (dagen før årsmøtet). Informasjon blei sendt ut i desember, men etter 
tilbakemeldingane vi har fått prioriterer dei fleste patologane heller årsmøtet i Norsk 
forening for molekylærpatologi som også er 6. mars. Utviklinga innan lungekreft ifht nye 
markørar og molekylære analyser som er påkrevd skjer i rekordfart, og vi i gruppa tenker at 
det er viktig at patologar som driv med lungekreftdiagnostikk møtast.  Etter gjennomgang av 
patologiremisser på kreftregisteret, er det klart at vi har litt ulik praksis for besvaring av 
prøver og at det er behov for meir einsretting ifht prøvesvar.  
Planlegging av kurs: 
Hadde opprinnelig planlagt å arrangere kurs i år, men fleire i faggruppa og andre aktuelle 
foredragshaldarar har ikkje høve til å arranger kurs i 2019. Vi håpar på kurs i neoplastisk 
lungepatologi i 2020. Pga aukande mengde molekylære analyser som styrer behandlingsvalg, 
har vi i styret for NLCG diskutert behovet for eit sams kurs for patologar, onkolgar og 
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lungelegar som driv med lungekreft.  Kursform, innhald og målgruppe må imidlertid 
klarleggjast.   
Annet: 
Med aukande krav til molekylære analyser, ser vi det som eit stort behov for å få på plass 
krav til patologiavdelingar som gjer molekylær testing. Sak for DNP? 
 

5.8.9. FAGGRUPPE FOR MAMMAPATOLOGI 
Faggruppen har gjennom 2018 deltatt i en rekke aktiviteter, som utarbeidelse av 
NBCG’s Handlingsprogram for brystkreft (HDir), kvalitetssikring av rutiner og data i 
Mammografiprogrammet, utarbeidelse av årsrapport fra Norsk brystkreftregister 
(NBCR), og deltagelse i Helsedirektoratets Styringsgruppe for Mammografi- 
programmet. Faggruppen arrangerte i 2018 kurs i mammapatologi (Bergen oktober 
2018). Patologirutiner ble diskutert i NBCG’s Styrings-gruppemøte 14.11.18. 
Det er nå utarbeidet supplerende retningslinjer for vurdering av HER2-status etter 
nye føringer fra ASCO-CAP. Disse vil bli gjennomgått ved årsmøtet. Det dreier seg i 
hovedsak om endel presiseringer av grensetilfeller som sjelden oppstår, men som 
likevel er viktige for den enkelte pasient. Viktigheten av retesting (teste både biopsi 
og operasjonspreparat; benytte både IHC og ISH; la to observatører vurdere samme 
kasus) understrekes. 
Bruk av neoadjuvant kjemoterapi øker, og det er nå større behov for standardisert 
vurdering av operasjonspreparater etter gjennomgått kjemoterapi (dette gjelder både 
brystpreparat og lymfeknuter). 
Bruk av Ki67 har blitt diskutert og anbefales fortsatt selv om terskelverdien (30%) 
anvendes mindre absolutt enn tidligere. Det kan nå i økende grad bli etterspurt 
vurdering av Ki67 på sylinderbiopsier i relasjon til neoadjuvant kjemoterapi (både før 
og etter behandling, der differansen har betydning). I slike tilfeller anbefales telling 
etter vanlige kriterier der ”hot spot” vurderes og så mange celler som mulig telles 
(begrenset oppad til 500). Vurdering av Ki67 i denne settingen utføres etter 
rekvisisjon fra kliniker. 
Kreftregisteret (NBCR) registrerer at endel patologer ikke rapporterer Ki67, mitoser 
og tilstedeværelse av ekstra-nodal tumorvekst ved spredning til lymfeknuter. Det 
presiseres derfor at dette skal gjøres av alle i henhold til nasjonale retningslinjer. 
Inkomplette data fremgår nå på avdelingsnivå i NBCR’s årsrapport. 
Ferske data fra Kreftregisteret viser dessuten at ved angivelse av tumordiameter 
(som skal angis i antall mm) er det endel av patologene som runder av til 0 eller 5 i 
siste siffer (hele/halve cm). Dette skal ikke gjøres; målet angis (både makroskopisk 
og mikroskopisk i nærmeste millimeter). 
DNP Faggruppe for Mammapatologi (januar 2019) 
Lars A. Akslen (Haukeland; leder), Marianne Brekke (St. Olav), Tor Audun Klingen 
(Tønsberg), Jon Lømo (OUS), Elin Mortensen (UNN Tromsø) 
 

5.8.10. FAGRUPPE FOR MELANOCYTTISKPATOLOGI  
Medlemmer i 2018: Lars A. Akslen (leder; Bergen), Silje Fismen (Tromsø), Alec 
Thompsen (OUS; nytt medlem 2018) og Bjørn Westre (Ålesund). Akslen og Fismen 
representerer gruppen i Norsk melanomgruppe og sitter i Styringsgruppen som 
møtes under Onkologisk forum.  
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De har siste år også deltatt ved utarbeidelse av Handlings-programmet for malignt melanom 
(HDir) som ble publisert i september 2018. Det planlegges kurs i 2020. 
 

5.8.11. FAGGRUPPE FOR MOLEKYLÆRPATOLOGI 
Medlemmer: Sonja E. Steigen, Harald Aarseth, Olav K. Vintermyr, Hege G. Russnes  
 
Hva har skjedd det siste året:  
Gruppen har jobbet aktivt med oppstart og drift av den nye underforeningen i DNP; Norsk 
Forening for Molekylær Patologi.  
Gruppen er representert i flere nasjonale utvalg knyttet til implementering av 
persontilpasset medisin bl.a.: 
Nettverksgruppen for patologi (HDir) hvor man har hatt innspill til flere av 
handlingsprogrammene for Kreft. 
Nasjonalt nettverk av regionale kompetansesentere (Regionale helseforetakene), dette 
arbeidet ble ferdigstilt desember 2018. 
Plan videre for det neste året: 
Støtte aktiviteten i NFMP med mål om å styrke kompetanse innen molekylær patologi hos 
DNP sine medlemmer, styrke tverrfaglig samarbeid og fremme betydningen av molekylære 
analyser for patologifaget nasjonalt.   
Følge opp nasjonale strategiplaner. 
Planlegging av kurs: 
Kurs i molekylærpatologi blir avholdt i Bergen høst 2019 (Bofin/Molven i samarbeid med 
NFMP). 
Annet: 
Gruppen har ikke avholdt egne møter i 2018, dialog har i hovedsak skjedd via 
mailkorrespondanse. 
 

5.8.12. FAGGRUPPE FOR NEVROPATOLOGI 
Medlemmer: på nettsiden 
Hva har skjedd det siste året: 2 møter med kasusdiskusjoner i Oslo 
Plan videre for det neste året: 21./22.03.2019 årsmøte SNS i Oslo, ww.s-n-s.org/events 
Planlegging av kurs: ingen 
 

5.8.13. FAGGRUPPE FOR OBDUKSJONSPATOLOGI 
Medlemmer:  
Vidar Isaksen (UNN), Anne Jarstein Skjulsvik (St.Olav), Stine Kristoffersen (Haukeland), 
Christian Lycke Ellingsen (SUS), Sigrid Bjørnstad OUS, G. Cecilie Alfsen (Ahus), leder. 
Møter: Gruppen har hatt ett møte, i Oslo 13. november 2019.  
Saker som har vært behandlet i gruppen i løpet av året:  
1. Ny spesialistutdanning, krav og kurs: 
Krav til antall obduksjoner er nedjustert for alle, også gammel ordning.  
Obligatorisk rettsmedisinsk kurs bortfaller i ny ordning. Faggruppen må avklare om det vil 
være nødvendig å kjøre begge kursene parallelt i overgangsperioden.  
Nødvendig rettspatologi- kunnskap må innarbeides i obduksjonskurset i 2020, innenfor 
dagens kursramme.  Krav til bestått nettkurs i Dødsattester beholdes.  
Faggruppeleder var representert i DNPs fagmøte om spesialistutdanningen 27. og 28. august 
på Gardermoen. 
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2. Smitteobduksjoner: 
Fortsatt er det ingen løsning på hvem som skal utføre obduksjoner ved høyrisiko smitte-
dødsfall, som for eksempel Creutzfeldt Jacobs sykdom. Det har vært kontakt mellom FHI og 
OUS om mulig nasjonalt senter ved OUS/Ullevål, men progresjonen er usikker grunnet 
uklarhet rundt Ullevåls fremtid.  
3. Ny personvernlovgivning og EU-regelverk : 
Praksis på Ahus med fortløpende kontroll av dødsfall i samarbeid med kvalitetsavdelingen er 
lagt ned grunnet manglende vilje til finansiering. Praksis med gjennomgang av dødsfallene 
for å vurdere behovet for obduksjoner er også  stoppet, med begrunnelse i ny 
personvernlovgivning og EU-regelverk. 
At jurist ved Ahus i tillegg tolker lovverket feil og hevder at bare de leger som syner liket har 
formell rett til å begjære obduksjon, er ytterst bekymringsfullt. (NOU 2011:21 og tilhørende 
Prop 38L (2014-2015) punkt 10.5.6 presiserer uttrykkelig at lege som syner liket har en plikt 
til å vurdere obduksjon, men at dette ikke legger noen begrensing  på andre legers 
rettigheter i så måte. Det er altså snakk om en feiltolking av nevnte jurist.)  
Endringen av muligheten for kontroll med dødsfallene i forhold til obduksjon har medført et 
dramatisk fall av antall obduksjoner ved Ahus. 
I henhold til  Lov om helsepersonell paragraf 26.1 kan patologer (eller andre) gis oppdrag fra 
sykehusledelsen om kvalitetssikring.  At sykehusets ledelse kan overkjøre Personvernombud 
har også diskusjonen i media om personvern-håndteringen ved OUS bekreftet. 
I Stavanger er kvalitetskontroll av dødsfall definert som prosjekt. Det er foreløpig ikke 
rapportert om problemer andre steder. 
4. Høring om rettsmedisinsk obduksjon etter trafikkulykker: 
Uttalelse oversendt DNP-styret. Se vedlegg. 
5. Retningslinjer for øving på lik. 
Obduksjonsloven gir hjemmel for innøving av medisinske prosedyrer på avdøde som skal 
obduseres. Inngrep i tinningbein eller bihuler, øving av laparoskopiske teknikker og 
nødprosedyrer er eksempler på dette. Retningslinjer for slik øving foreligger ved flere 
sykehus. Gruppen har uttalt seg i anledning slike prosedyrer ved Ahus. 
6. Kurs: 
Kurs i Obduksjon og ikke-neoplastisk nevropatologi har vært avholdt på Ahus, 12.-14. 
november 2018. 
Antall deltagere var 43.  
Neste kurs blir i 2020 i Stavanger. 
Neste sertifiseringskurs for obduksjonsteknikere er avhengig av pågang. Tidspunkt ikke 
bestemt. Kursene holdes i samarbeid med Norske medisinfaglige teknikere NMT. 
 
Tromsø/Trondheim/Bergen/Stavanger/ Oslo/ Lørenskog 
12.2.2019 
 

5.8.14. FAGGRUPPE FOR PERINATAL- OG PLACENTAPATOLOGI 
Medlemmer: Gitta Turowski (OUS), Cecilie Nordbakken (UNN), Elisabeth Budal Berge (HUS), 
Kathrine Thesen (HFS), Ann-Helen Jamtøy (NTU), Anca M. Naas (Ahus, Oslo) 
Hva har skjedd det siste året: 
Re-konstitueringsmøtet i august 2018 i Oslo (planlegging til videre og kasusdiskusjon) 
Utarbeidelse av standardisert nasjonal prosedyre ‘Fosterobduksjon og placenta’. For å kunne 
gjøre dette i tillegg til 100 % diagnostikk i dagens rutine opplegg, har vi fått hjelp av to 
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erfarne og kunnskapsrike emeritus og på vei til å bli emeritus professorer innen fagfeltet, 
prof. em Borghild Roald og prof. Christina Isaksen. Prosedyren skal sendes som elektronisk 
versjon til Cecilie Alfsen, så snart de siste diskusjonspunktene er avklart. Presentasjon om 
dette legges frem av Christina Vogt på årsmøtet. 
Plan videre for det neste året: 
Vi diskuterer å publisere vår nasjonal utarbeidet standardisert prosedyre i en 
nasjonal/internasjonal tidsskrift. 
Så snart ‘Prosedyren’ er levert, skal vi begynne å skrive et tilsvarende kompendium, som 
opplyser og supplerer teorien bak prosedyren. Kompendiet skrives som et ‘Atlas 
Kompendiet’ med rikelig bild material om, f.eks. organmodning av relevante føtale organer 
(hjerne, lunge, nyre, skjelett, etc,), med klinisk korrelasjon. 
Planlegging av kurs: ‘Placenta’ kurs i oktober 2019 på OUS-Ullevål. 
Annet: Prosedyren, som sendes til Cecilie Alfsen burde få DNP logoen. Fint, om DNP ordner 
dette. 
 

5.8.15. FAGGRUPPE FOR UROLOGISK PATOLOGI 
Faggruppe for urologisk patologi v/leder Ulrika Axcrona (OUS): Faggruppemedlemmer i 
2018 er Jarle Birger Arnes (HUS), Øystein Størkersen (St.Olavs), Merethe Mikalsen (UNN). 
Bjørn Logi Isfoss (tidligere Sykehuset Telemark, Skien) har begynt ved Unilabs, Oslo og har 
derved avsluttet sitt medlemskap i faggruppen. Ok Målfrid Mangrud (Sykehuset Innlandet, 
Lillehammer) er nytt medlem. Gruppen er representert ved Axcrona/Størkersen i 
styringsgruppen for Norsk Prostatacancergruppe og ved Mangrud/Isfoss i styringsgruppen 
for Norsk Blærecancer gruppe og disse har tatt del i utforming av årsrapporter for respektive 
fagområde. Axcrona er sammen med Vebjørn Kvikstad (SUS) patolog representanter i 
arbeidet med nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft (som er under revisjon). 
Nasjonalt kurs i blære/nyrekreft er avholdt januar/februar 2019 og forberedende arbeid 
med kurset ble utført i 2018 (Axcrona (kursleder), Arnes, Mangrud, Isfoss fra faggruppen i 
samarbeid med Guro Horni Gløersen og Ljiljana Vlatkovic, begge fra OUS). Innlegg fra 
faggruppen på DNPs årsmøte 2018 v/Axcrona. v/Axcrona deltakelse i DNP sitt arbeid med ny 
utdanningsordning for LiS. 
 

5.9. ANDRE REPRESENTANTER, GRUPPER, UTVALG 

5.9.1. NORSK NYREBIOPSIREGISTER 
Hjemmesiden til Norsk Nyrebiopsiregister finner man ved å følge linken under.  
http://www.nephro.no/nbr.html 
 

http://www.nephro.no/nbr.html
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6. ÅRSREGNSKAP 

6.1. ÅRSREGNSKAP 2018 OG REVISJON 
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7. REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018 
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE   
DEN NORSKE PATOLOGFORENING 

 
08. mars 2018 kl 14:30 – 18:00. 

KODE 1, Bergen 
 

(Utkast som skal godkjennes på årsmøtet 2019) 
 

 
 
01/18.     Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.  

 

02/18.    Valg av møteleder og referent 

Vedtak: Ying Chen er møteleder og Ingrid Lott er referent.  

OK Målfrid og Rolf Bie tellekorps. 

 

03/18.    Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2017 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner referat fra Årsmøtet 2017. 

 

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

Styrets leder, Ying Chen gjennomgikk DNPs årsrapport for 2017 med bl.a. 
formål og strategi, sittende styre og deres aktiviteter, sittende 
representanter i utvalgene, gjennomførte kurs i 2017, og aktivitetstall fra 
alle landets avdelinger. Det er stadig økning i aktivitetstall. Siden 2014 er det 
bl.a 233 prosent økning av antall molekylære analyser og 146 prosent av 
antall immun analyser. Cervixcytologiprøver har økt på tross av innføring av 
HPV screening, noe som antas å reflektere økt synliggjøring i media og bl.a. 
«sjekk deg» kampanjen. Det er stor variasjon mellom avdelingene for 
svartider.  

DNPs «Norge rundt» film som er produsert av leder, ble vist. Siden Chen 
tiltrådte som styrets leder har hun besøkt alle landets patologiavdelinger og 
intervjuet ledere og leger.  Et gjentakende tema var bekymringer rundt 
rekruttering til faget, antall LIS-stillinger, og behovet for patologer i 
fremtiden.  Filmen inneholdt også bl.a. intervjuer av «folk på gaten» om hva 
patologi er, noe som tydeliggjorde utfordringene og arbeidet som ligger 
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foran DNP og patologer om å øke bevisstheten og kunnskap om hva patologi 
er og viktigheten av patologer.  

Leder rettet en spesiell takk til nettredaktør som har gjort en formidabel 
innsats gjennom mange år.  

Årsmøtet minnes kolleger som er gått bort det siste året.  

Vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsrapport 2017. 

   

05/18.    Orienteringssaker 

  Implementering av persontilpasset medisin v/Russnes 

Russnes orienterte om DNPs pågående involvering innen persontilpasset 
medisin/molekylær patologi initiert av helsedirektoratet (HDir), igjennom 
Nasjonal faglig nettversgruppe for patologi og Nasjonal faglig 
nettverksgruppe for arvelig kreft, som skal gi råd til direktoratet i saker og 
spørsmål der det er behov for kunnskapsbaserte, faglige råd og bidrag fra 
fagmiljøet. Videre ble det orientert om Nasjonalt nettverk av regionale 
kompetansesentre. RHFene på oppdrag fra HOD skal etablere et nasjonalt 
nettverk av regionale kompetansesentre for persontilpasset medisin og et 
nasjonalt anonymt frekvensregister for arvelige humane genvarianter.  
 

  Status Norsk Forening for Molekylærpatologi v/Russnes og Janssen 

Russnes orienterte om faggruppens aktivitet i 2017. Gruppen var sentral for 
opprettelse av en ny underforening i DNP for molekylær patologi, Norsk 
Forening for Molekylærpatologi (NFMP). Formålet til NFMP er å fremme 
molekylærpatologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling.  

 Patologifaget er i endring og moderne teknologi i form av molekylære 
metoder er på full fart inn i diagnostikken. Mange hadde identifisert et 
økende behov for samarbeide knyttet til for eksempel felles standarder 
innenfor kvalitetssikring av molekylære metoder, akkreditering, ta i bruk 
nye molekylære analyser inklusive NGS, nasjonale retningslinjer for bruk, 
rapportering og takster av molekylære funn, samt å ha en kanal for en 
løpende dialog med våre kliniske miljøer og våre regulerende myndigheter. 
Dette var grunnlaget for å danne en formell organisering for miljøene i 
Norge.  

Status Nasjonal Digital patologi v/Sviland 

Sviland orienterte om status for Nasjonal Digital patologi. Prosjektet startet 
sin konseptfase i 2016, leverte foranalyse rapport i mai 2017, startet 
planleggingsfase i august 2017, og det legges frem sak om overgang til 
gjennomføringsfase for styremøte i Nasjonalt IKT i mars 2018.  

Parallelt, har helseregionene igangsatt eller har planlagt regionale 
prosjekter for innføring av digital patologi. Det er essensielt at det nasjonale 
prosjektet gjennomføres for å ikke ende opp med regionale løsninger, som 
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ikke er tilrettelagt for nasjonal samhandling. Målet er felles nasjonale 
løsninger innen teknologi, dokumentasjon, og arbeidsprosesser for «Lik, rask 
og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger». 

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

Planlagte tiltak er sammenfattet i 7 delprosjekt, som skal legge til rette for 
nasjonal samhandling mellom landets patologiavdelinger, standardisere 
prosesser, rapporter og arbeidsoppgaver, etablere løsninger for overføring 
av informasjon til registre og utvikle prosesser for å avgi relevant 
informasjon til undervisning og forskning. 

Kvalitetsregistre v/Ursin 

Kreftregisteret er først og fremst basert på resultater fra 
patologiundersøkelser. Kopi av patologirapporter som omhandler forstadier 
av kreft eller kreft sendes til Kreftregisteret. Ursin orienterte om kreft 
statistikk fra 2016. Det er en betydelig økning av kreftinnmeldinger. 

For kvalitetsregistrene på kreftområdet kodes det en rekke variabler som er 
av avgjørende betydning for hvilken behandling pasienten skal få. Ursin 
påpekte bl.a. eksempler på forskjeller mellom sykehus. Forhåpentligvis vil 
synliggjøring av forskjeller stimulere til flere kvalitetssikringsstudier. Når 
innrapportering blir elektronisk fra laboratoriene, eller via digital patologi, 
vil resultatene kunne være mer tidsaktuelle. Håpet er at dette vil bidra i den 
rutinemessige kvalitetssikringen, ved at man kontinuerlig kan sammenligne 
egne resultater med nasjonale. Dette kan muligens bidra til å lette sikker 
innføring av nye tester i laboratoriene. 

Ursin oppfordrer patologimiljøet å komme med forslag til kreftregisteret til 
statistikk de kan produsere for å bidra til at patologiavdelinger kan 
kvalitetssikre egne resultater.  

Norsk patologikodeverk v/Mangrud 

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

Så langt har to patologiavdelinger tatt i bruk NORPAT.  

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

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

Norsk laboratoriekodeverk og finansiering 
 

http://www.ehelse.no/
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Helsedirektoratet har på grunnlag av tilbakemeldinger fra patologimiljøet 
konkluderte med at NLK ikke egner seg som grunnlag for finansiering for 
patologi. 
Direktoratet for e-helse har dermed fått i oppdrag å utvikle 
prosedyrekodeverk for patologi i samarbeid med Helsedirektoratet.  

 
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med fagressurser fra fagmiljøene. 
Gruppen jobber med en konseptutredning. Det som har vært viktig for 
gruppen er at dokumentasjonen av faglig aktivitet i løpet av 
patologiprosessen gir et reelt bilde av aktivitetene som gjennomføres og 
aktivitetsnivå, og at tiden brukt til registrering ikke øker. Konseptet skal 
være avklart innen 1. april 2018, men selve kodene vil ikke være definerte til 
da. 
 
Utsagnet fra HOD om at de ønsker å få til en reell 40% finansiering av 
polikliniske prøver har vært et viktig poeng, og noe gruppen har diskutert i 
møter med Helsedirektoratet. 
 
Etablere fagutvalg av leger i spesialisering v/Wik 
 
Wik orienterte om fagutvalg for leger i spesialisering (FUxx). DNLF har i 
Landsstyret 2017 fattet vedtak om etablering av FUxx i alle fagmedisinske 
foreninger. Kostnadene ved ordningen skal dekkes fra DNP. DNP og FUP skal 
selv utarbeide mandat for utvalget. DNP foreslår representanter fra hvert 
regionale helseforetak, der en også tar hensyn representasjon fra 
universitetssykehus og lokale sykehus.   
 
DNLF har foreslått at myndighet til å foreslå LIS-representanter til 
spesialitetskomiteene, som i dag er tillagt YLF, overføres til LIS-gruppen i de 
fagmedisinske foreninger. Det eneste kravet fra DNLF er at mandatet og 
oppgavene ikke kommer i konflikt med Legeforeningens lover og politikk.  
 
Det anbefales at det nye styret i DNP (2018-2020) organiserer det første FUP 
snarlige etter konstituering. 
 
Oppdatering av Veileder for biopsibesvarelse og obduksjon v/Lott 
  
Lott orienterte om oppdateringer for veileder for biopsibesvarelser. 
Oppdatert versjon av veileder publiseres på nettsidene.  
Patologidagen v/Alfsen 
 
Alfsen orienterte om aktiviteter overfor publikum i 2017 med bl.a. stands  
på forskningstorget på UiO og deltakelse i markering av «International 
Pathology Day» med arrangement ved flere sykehus. I anledning 
arrangementene er det utarbeidet informasjonsmateriell (bl.a 
informasjonsbrosjyrer, t-skjorter, og handlenett). 
 
Patologenes rolle i diagnostikk og behandling blir stadig mer sentral. Å 
informere publikum om at vi bidrar med annet enn bare obduksjoner, er 
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viktig, ikke minst av hensyn til ressurs-situasjonen. De færreste vet at de 
fleste voksne norske innbyggere alt har fått sine prøver gransket av patolog 
gjennom ulike screening-prøver eller andre typer biopsier.  

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

 

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

 

06/18. Kvalitetssikring (Mangrud)  

Mangrud orienterte om Kvalitetssikringsutvalgets aktivitet. Videre 
planlegger KU en spørreundersøkelse vedrørende bruk av standardiserte 
diagnoseformuleringer og behov og ønsker for nasjonale retningslinjer.   

Vedtak: Årsmøtet tar den fremlagte planen til orientering. 

 

07/18.    Forskningsutvalget (Wik) 

Wik orienterte om forskningsutvalgets mandat og aktivitet i 2017 og 
planlagt aktivitet i 2018, med bl.a kurs, intervjuserien «forskere i patologi» 
og notatserie med presentasjon av forskergrupper, som publiseres på 
nettsidene. Gruppen arbeider med prislisteoppdateringer for 
forskningstjenester i patologi, notat om kreditering av patologtjenester i 
andres forskningsprosjekter, og å øke deltakelse i kliniske studier gjennom 
allokering av ressurser.  

Utvalget retter en spesiell takk til Sonja Steigen, som fratrer. Samer Al-Saad 
tiltrer som nytt medlem.  

 

08/18. Spesialistutdanning i tiden fremover og læringsmål  

(Berg/ Stefansson/Lobmaier) 

Lobmaier fra Kurs- og Utdanningsutvalget orienterte om det nye 
læringsmålsbaserte utdanningsløpet. Læringsmålene er utarbeidet i tett 
samarbeid med spesialistkomiteene i DNLF.  

Stefansson fra spesialitetskomiteen orienterte om at det 1.mars ble det kjent 
at obligatoriske læringsaktiviteter, som prosedyrelister og kurs, ikke blir 
forskriftsfestet på tross av gjentatte oppfordringer fra et nærmest samlet 
fagmiljø. DNLF har innkalt til møte for å drøfte dette situasjonen. 
Spesialitetskomiteen holder fast ved at det er essensielt at prosedyrelister og 
obligatoriske kurs videreføres slik at utdanningen holdes på et nasjonalt 
nivå. Dette fikk bred støtte fra salen og styret.  

Ansgar Berg orienterte videre om den nye spesialistutdanningen med 
utdypning av bl.a. formålene, inkludert kvalitetsforbedring, økt 



DNP ÅRSRAPPORT 2018 
 

45 
 

dokumentering av kvalitet, og «fjerne flaskehalser». Nytt utdanningsløp skal 
bruke IKT-løsningen Dossier. RegUt skal overta ansvar for utdanningens 
innhold og å avholde kurs.  

Årsmøtet tar den fremlagte planen til orientering. 

 

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

Lobmaier orienterte om regnskap og budsjett. DNPs økonomi er fortsatt god. 
Overskuddet i 2017 på 159 533 kr var betydelig lavere enn i 2016. I 2017 ble 
det brukt mer penger på den internasjonale patologidagen, stipendet ble økt 
fra 100 000 til 150 000 kroner, og kursinntektene var lavere.    
 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap 2017 og budsjett 
2018. 

 

10/18. Æresmedlem (Bie) 

Bie presenterte årets æresmedlemskandidat, Professor Lars A. Akslen.   

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

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

  Leder av valgkomiteen, Akslen presenterte de nye styrekandidatene.  

Leder Ying Chen, varamedlem Tor Vikan Rise, sekretær Ingrid Lott, og 
Elisabeth Wik fratrer. Innstilling om at Ok Målfrid, Rolf Brun Bie, og Ingvild 
Lobmaier fortsetter. Akslen rettet en spesiell takk til Chen som har gjort en 
formidabel innsats for faget.  

Valgkomiteen innstiller Ulla Randen som ny leder, Khalil al Shibli som nytt 
styremedlemsrepresentant, Marie Andersland som ny LIS representant, og 
Maria Ramnefjell som varamedlem. 

Innstilling om at Ulrika Axcrona, Elin Mortensen, og Ying Chen velges som 
valgkomite medlemmer.  

Årsmøtet sluttet seg til forslagene ved akklamasjon 

 

12/18. Årsmøtet 2019 (Trondheim) 

St. Olav Hospital orienterte. 

 
 
 
 



DNP ÅRSRAPPORT 2018 
 

46 
 

Oslo 08.05.2018 
 
Ying Chen       Ingrid Lott 
Avtroppende leder, DNP     Avtroppende sekretær, DNP 
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8. VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER  
 

8.1. VEDTEKTER FOR DNP 
Informasjon om vedtekter for DNP finner man ved å følge linken nedenfor. 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-
oss/Vedtekter--Retningslinjer-/vedtekter-for-den-norske-patologforening-fra-
112007/ 
 

8.2. VEDTEKTER FOR NFKC 
Informasjon om vedtekter for NFKC finner man ved å følge linken nedenfor.  
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Norsk-Forening-
for-Klinisk-Cytologi-NFKC/Organisasjon/Vedtekter-for-NFKC/ 

 

8.3. VEDTEKTER FOR NFMP 
Informasjon om vedtekter for NFMP finner man ved å følge linken nedenfor.  
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-
oss/Vedtekter--Retningslinjer-/Norsk-forening-for-molekylarpatologi-NFMP/ 
 

8.4. ARBEIDSBELASTNINGSNORMER I PATOLOGI 
Informasjon om arbeidsbelastningsnormer i patologi finner man ved å følge 
linken nedenfor. 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-
stoff/Horinger-og-Rapporter/1996/kapasitet-arbeidsbelastning-og-lonnsforhold-i-
patologi/ 

 

8.5. MANDAT FOR UTVALG OG GRUPPER 
Informasjon om mandat for utvalg og grupper finner man ved å følge linken 
nedenfor. 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-
oss/Vedtekter--Retningslinjer-/mandat-og-retningslinjer-for-utvalg-mm/ 

 

8.6. STATUTTER FOR DNPS FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSFOND 
Informasjon om statutter for DNPs forsknings- og utviklingsfond finner man ved å 
følge linken nedenfor. 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/Forskning/Stipend-og-forskningspriser/patologforeningens-
reisestipend-retningslinjer1/ 

 

8.7. STATUTTER FOR DNPS PRISER 
Informasjon om statutter for DNPs priser finner man ved å følge linken nedenfor. 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/Forskning/Stipend-og-forskningspriser/Patologforeningens-
forskningspris/retningslinjer/ 

 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/vedtekter-for-den-norske-patologforening-fra-112007/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/vedtekter-for-den-norske-patologforening-fra-112007/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/vedtekter-for-den-norske-patologforening-fra-112007/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Norsk-Forening-for-Klinisk-Cytologi-NFKC/Organisasjon/Vedtekter-for-NFKC/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Norsk-Forening-for-Klinisk-Cytologi-NFKC/Organisasjon/Vedtekter-for-NFKC/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/Norsk-forening-for-molekylarpatologi-NFMP/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/Norsk-forening-for-molekylarpatologi-NFMP/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Horinger-og-Rapporter/1996/kapasitet-arbeidsbelastning-og-lonnsforhold-i-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Horinger-og-Rapporter/1996/kapasitet-arbeidsbelastning-og-lonnsforhold-i-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Horinger-og-Rapporter/1996/kapasitet-arbeidsbelastning-og-lonnsforhold-i-patologi/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/mandat-og-retningslinjer-for-utvalg-mm/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/mandat-og-retningslinjer-for-utvalg-mm/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Forskning/Stipend-og-forskningspriser/patologforeningens-reisestipend-retningslinjer1/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Forskning/Stipend-og-forskningspriser/patologforeningens-reisestipend-retningslinjer1/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Forskning/Stipend-og-forskningspriser/patologforeningens-reisestipend-retningslinjer1/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Forskning/Stipend-og-forskningspriser/Patologforeningens-forskningspris/retningslinjer/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Forskning/Stipend-og-forskningspriser/Patologforeningens-forskningspris/retningslinjer/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Forskning/Stipend-og-forskningspriser/Patologforeningens-forskningspris/retningslinjer/


DNP ÅRSRAPPORT 2018 
 

48 
 

8.8. RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTALL TIL DNPS ÅRSRAPPORT 
Informasjon om retningslinjer for aktivitetstall til DNPs årsrapport finner man ved 
å følge linken nedenfor. 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-
oss/Vedtekter--Retningslinjer-/Retningslinjer-for-aktivitetstall-til-arsrapport/ 

 

8.9. RETNINGSLINJER FOR REFUSJON AV UTGIFTER 
Informasjon om retningslinjer for refusjon av utgifter finner man ved å følge 
linken nedenfor. 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-
oss/Vedtekter--Retningslinjer-/retningslinjer-for-refusjon-av-utgifter-i-
forbindelse-med-moterreiser-som-tillitsvalgt-/ 

 

8.10. RETNINGSLINJER FOR ÆRESMEDLEMSKAP 
Informasjon om retningslinjer for æresmedlemskap finner man ved å følge linken 
nedenfor. 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-
oss/Vedtekter--Retningslinjer-/mandat-og-retningslinjer-for-utvalg-
mm/Oppnevnelse-av-aresmedlem/ 
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9. AKTIVITETER VED LANDETS PATOLOGIAVDELINGER 
For punktene 9.1. til 9.8 se:  https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/DNP-stoff/arsmeldinger/ 
 

9.1. Forskning 

9.2. Biopsi 

9.3. Molekylære analyser 

9.4. Spesialundersøkelser 

9.5. Cytologi 

9.6. Obduksjoner 

9.7. Stillinger 

9.8. Svartider 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/arsmeldinger/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/arsmeldinger/

