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Litt historikk og fakta
Den norske patologforening (DNP) har 
som oppgave å fremme patologifagets 
praktiske og vitenskapelige utvikling i 
henhold til vedtektene. Foreningen ble 
dannet i 1923 og var samme år vert for 
den Skandinaviske Patologikongress i 
Oslo. Frem til 1978 omfattet foreningen 
også mikrobiologer. DNP er nå en fag-
medisinsk forening for patologer, men 
kan ha assosierte medlemmer fra andre 
fagfelt, for eksempel veterinærpatologi 
og oral patologi (odontologi).  

Ved begynnelsen av 2012 har DNP 
301 medlemmer, 80 % spesialister og 
20 % leger i spesialisering. Blant spe-
sialistene er 44 % kvinner, og andelen 
er 75% blant utdanningskandidatene. 
Ved siste opptelling  var det 180 over-
legestillinger (herav 16 bistillinger) og 
85 utdanningsstillinger i faget. En 
rekke patologer har universitets-til-
knytning, særlig ved større avdelinger.

Organisering og aktiviteter
Styret velges for 2 år og har 6 medlem-
mer: leder (valgt av årsmøtet), nest-
leder, sekretær, kasserer, og 2 styre-
medlemmer;  ett medlem skal være 
lege i spesialisering. Ett styremedlem 
er representant i IAP (International 
Academy of Pathology), og ett medlem 
er representant i UEMS (European 
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Patologene er en faggruppe som mange har hørt om, men kanskje ikke alle har sett. Tradisjo-
nelt sitter vi på kontoret bak mikroskopet og analyserer en stadig økende strøm av celleprøver 
og vevsprøver mens telefonen ringer fra kolleger i klinikken. Og ikke minst, det skal arbeides 
raskere, og økte ressurser må ikke nevnes høyt. Hvor skal dette ende? 
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Eksempel på biomarkør som undersøkes av patologer før målrettet behandling. Bildet viser 
brystkreft med høyt uttrykk av proteinet HER2 (kraftig brun membranfargning i svulstcel-
lene), og pasienten er derfor kandidat for behandling med medikamentet trastuzumab.
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Union of Medical Specialists). Foren-
ingen har fagutvalg, forskningsutvalg 
og kvalitetsutvalg. Fagutvalget har fire 
medlemmer og funksjonstid som følger 
styret. Hovedoppgaven er å overvåke at 
fagkurs blir holdt med jevne mellom-
rom (vanligvis 6-8 kurs per år) for å 
sikre en god faglig utvikling hos spesia-
listkandidatene og etterutdanning av 
ferdige spesialister. Forskningsutvalget 
har fem medlemmer, ett av disse sitter 
i styret.  Utvalget har som mandat å 
arbeide for etablering av initiativ og 
tiltak som kan øke forskningsaktivite-
ten i faget, stimulere til samarbeid 
mellom ulike miljøer, og arbeide for 
synliggjøring av pågående forskning. 
Gjennom de siste 3-4 år har DNP eta-
blert et nettverk av faggrupper (4-5 
medlemmer) med ansvar for anbefal-
inger og oppdateringer innen ulike 
områder av diagnostisk patologi  
(eksempel: Faggruppe for Mamma-
patologi). Faggruppene har økende 
samarbeid med tilsvarende kliniske 
grupper. 

Foreningen arbeider for å sikre og 
videreutvikle kvalitet i faget. Normer 
for anbefalt arbeidsbelastning er 
 etablert og anvendes, og en lang rekke 
faglige retningslinjer og veiledninger 
er utarbeidet. Kursprogrammet er en 
bærebjelke og dette forbedres stadig. 

Foreningen er også opptatt av at forsk-
ning skal være et fundament for faglig 
utvikling, og her er det tatt initiativ for 
å øke aktiviteten. Interesse og motiva-
sjon for forskning må støttes tydelig på 
avdelingsnivå. 

DNPs årlige fellesmøte (årsmøtet) 
arrangeres i mars, på rundgang mellom 
Oslo universitetssykehus og andre 
store patologiavdelinger i landet, som 
Haukeland universitetssykehus, St. 
Olavs Hospital og Universitetssyke-
huset Nord-Norge. Årsmøtet omfatter 
faglige kurs, frie foredrag om fors-
kning, innlegg fra faggruppene, tema-
tiske diskusjoner, inviterte foredrag, 
postere, og seminar med ”påskeegg” 
(problemkasus fra diagnostikken). På 
forretningsmøtet presenterer styret 
sitt arbeid i det foregående år og gjen-
nomgår årsrapporten, og vi tar opp 
saker som skal drøftes og godkjennes 
av Årsmøtet, foreningens høyeste 
 organ. 

 DNP har egen nettredaktør som 
oppdaterer foreningens nettside jevn-
lig, med nyheter og informasjon til 
medlemmene. Dette er en effektiv og 
mye brukt kontaktflate. På nettsidene 
finnes oversikt over planlagte kurs, 
samt referat fra styremøter og års-
møter. Her finnes også faglige anbe-
falinger og retningslinjer. 

Patologforeningen har nå 14 ulike 
faggrupper innen følgende områder: 
mammapatologi, urologisk patologi, 
gynekologisk patologi, melanocytisk 
patologi, hematopatologi, gastrointes-
tinal patologi, perinatal patologi inklu-
dert placenta, lunge- og ØNH patologi, 
nevropatologi, hudpatologi, ben og 
bløtvevspatologi, ikke-neoplastisk 
nyrepatologi, molekylærpatologi og 
obduksjonspatologi. Et felles seminar 
for faggruppene (2011) ga positive 
erfaringer og dette vil bli videreført.

Hva produserer patologene?
Det snakkes mye om bestillinger og 
produktivitet. Patologers arbeid om-
fatter som kjent tre hovedgrener innen 
diagnostikk: autopsi (obduksjon), biopsi 
(vevsprøver) og cytologi (celleprøver). 
Vår diagnostikk er et fundament for 
behandling ikke minst innen kreft-
feltet. I 2010 ble det utført 2230 syke-
husobduksjoner og 1685 rettsmedisinske 
obduksjoner i Norge, og vi besvarte 
497.974 celleprøver og 449.217 vevs-
prøver. Prøvemengden øker gradvis, 
om lag 4% per år for vevsprøver de 
siste år. Økende krav til detaljer og nye 
molekylære teknikker og parametre 
gjør at arbeidet med den enkelte prøve 
er det som øker mest, ikke antallet. For 
mange prøvekategorier er det ikke 
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tilstrekkelig å stille en diagnose, men 
en rekke spesialundersøkelser skal 
inngå i rutinesvaret. Utviklingen er 
spesielt tydelig på kreftfeltet, der ny 
målrettet behandling gjør det nødven-
dig at patologene kartlegger biologiske 
markører som igjen styrer bruk av 
terapi (for eksempel HER2 ved bryst-
kreft). 

Behovet for patologer er økende med 
flere prøver og større krav til hver 
enkelt prøve. Et annet utviklingstrekk 
er at mer tid går med til kliniske møter. 
Dette er positivt og viktig, men krever 
mye tid. Undervisning av leger i spesia-
lisering, medisinstudenter og annet 
helsepersonell er også tidkrevende i 
vårt fag. I patologi står mester-svenn 
prinsippet sterkt, og mye av spesialist-
utdanningen foregår ved overlegens 
dobbeltmikroskop. 

Utfordringer fremover
Faget står overfor kvalitative og kvanti-
tative utfordringer. Mye av dette synlig- 
gjøres på kreftfeltet, der patologi spil-
ler en nøkkelrolle. Regjeringens 20 
dagers regel får tydelige konsekvenser 
for patologiavdelingene hvor en stor 
del av aktiviteten er nettopp kreftdiag-
nostikk. Det er viktig med rask diag-
nose, men aller viktigst med riktig 
diagnose. En utfordring er å synlig-
gjøre den tid som faktisk er nødvendig 
for en optimal diagnostikk, overfor 
administrativt og politisk nivå. En del 
av driften kan rasjonaliseres, men langt 
fra alt kan automatiseres. Selv om det 
foregår en rivende teknologisk utvik-
ling som også berører patologifaget, er 
det likevel mikroskopisk diagnostikk 
utført av patolog som er basis for en 
diagnose.  

Utvikling innen molekylær medisin 
har stor betydning for vårt fag. Mole-
kylær patologi er i ferd med å bli et 
veldefinert spesialfelt. Biologiske 
 markører blir mer og mer etterspurt og 
representerer nå viktig informasjon 
både for diagnostisk bruk og for å styre 
målrettet behandling særlig av kreft. 
Det er vår intensjon å delta i denne 
fasinerende utviklingen best mulig. 

Forskning, som nå også drives av 
helseforetakene, er et vesentlig ele-
ment for faglig utvikling av diagnostisk 
patologi. Faget har lange tradisjoner 
for både eksperimentell basal fors-
kning og mer klinisk rettet translasjo-
nell forskning. Våre biobanker er en 
unik ressurs i denne forbindelse. Godt 
samarbeid med institusjoner som 
Kreftregisteret er viktig, og kjernedata 
fra patologi inngår nå i en rekke andre 
registre som benyttes til forskning, som 
for eksempel Det norske nyrebiopsi- 
registeret. Patologforeningen søker å 
bidra til at avdelingene har forskning 
på agendaen og innser betydningen av 
dette for diagnostisk praksis. Samar-
beid med både kliniske og basale 
 miljøer er viktig og praktiseres godt av 
mange avdelinger. Som et stimuler-
ingstiltak har DNP opprettet eget 
 stipend for forskning og fagutvikling 
som særlig anvendes til utenlandsopp-
hold. Vår oppfatning er at internasjo-
nalisering er vesentlig i medisinsk 
kultur. På årsmøtet deler vi ut priser 
for beste forsknings-presentasjon og 
beste poster. 

Det er ikke alltid lett å spå om frem-
tiden. Vi ser likevel for oss at patolog-
ens arbeidsdag fortsatt vil være fylt av 
spennende diagnostiske utfordringer 
ved mikroskopet og gode faglige disku-
sjoner med kolleger. Til tross for tek-
nologisk utvikling er god patologi-
diagnostikk fortsatt en kunst.  "


