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Mål 

• Sikre at patologer kan stille både 

rask og riktig kreftdiagnose,       

og dermed bidra til effektiv 

målrettet behandling. 



Patologi 

 
All diagnostikk og behandling av kreft er basert 

på patologisk-anatomiske diagnoser. 

 • Vevsprøver (biopsi, histologi) 

• Celleprøver (cytologi) 

• Obduksjoner 

 



OppgaverOppgaver  

• Patologiservice for hele landet, spesielt 

kreftdiagnose 

• Tverrfaglig møte med klinikere 

• Utdanning av spesialister og andre 

yrkesgrupper 

• Kvalitetsarbeid 

• Fagutvikling og forskning 

• O.s.v. 

 

 



Patologi er et fag i rask utvikling 

• Nye diagnostiske metoder som kan gi 

målrettet behandling.  

• Stadig høyere befolkningsalder gir økt 

antall krefttilfeller. 

• Økende behov for spesialister i Norge. 



Vevsprøver 

År Antall undersøkelser av 

patolog (glass) 

Leger 

2008 1 611 674 248,8 

2009 1 748 639 244.2 

2010 1 958 586 250,5 

2011 2 019 276 250 

2012 2 047 825  258 

Økning  27% 3,7% 

DNPs årsrapport I tillegg øker kompleksiteten 



• Det er mye manuelt arbeid i patologifaget. 

 

• Hver enkelt undersøkelse baserer seg på 

en grundig og tidkrevende vurdering av 

patologer ved hjelp av mikroskop. 
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Molekylærpatologi 
• Molekylær diagnostikk er i ferd med 

revolusjonere behandlingsoppleggene. 



Kapasitet og svartid 

• Svartid avhengig av balanse mellom 

oppgaver og ressurser. 

 

• God logistikk. 

 

• Dyktige medarbeidere med høy 

kompetanse 



Kreftsenter 



Tett samarbeid med klinikereTett samarbeid med klinikere  

Tverrfaglig møtevirksomhet 

Nært samarbeid og kommunikasjon 



KvalitetssikringKvalitetssikring  

• Felles kvalitetssikringskriterier for 

diagnoser (nasjonalt) 

 

• Avviksregistrering 

 



Nasjonale handlingsprogrammer 

• Patologene må være med å utarbeide 

disse. 

 

• Stille krav til utredningstid og nasjonale 

diagnosestandarder. 



Utfordringer Utfordringer --  IKTIKT  

  

 Felles trygt IT- patologisystem i hele 

landet som vårt naboland Danmark? 

 

 Elektronisk rekvirering/svar både fra og til 

våre rekvirenter. 

 



Investering i moderne utstyrInvestering i moderne utstyr  

• Automatiserte maskiner som brukes til 

preanalytiske prosesser. 

 

• Digital bildedokumentasjon og arkivering. 

 

• Digital bilde/videooverføring ved 

konsultasjoner og konferanser. 

 



Utdanning av spesialisterUtdanning av spesialister  

 Fokus på utdanning av flere nye 

spesialister for å kunne 

imøtekomme fremtidens behov. 

 

 
År 2008 2009 2010 2011 2012 

Utdannings-

stillinger 

71 70 72 70 68 

DNPs årsrapport 



Fagutvikling og forskningFagutvikling og forskning  

 For å øke presisjonen i behandling av 

kreft, er det nødvendig med mer 

forskning og kompetanseutvikling 

innen patologi. 

 



Senter for fremragende forskning 

”Centre for Cancer Biomarkers” 
Ledes av prof. Lars Akslen, UiB 

 

2012 
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• Det vil være god helseøkonomi å sørge for at 

patologiavdelingene kan fungere optimalt. 

Dette sikrer kvaliteten og svartiden på 

diagnosene som i sin tur vil være avgjørende 

for at riktige behandlingsvalg blir tatt. 



•• Diagnostikkens betydning kan ikke understrekes sterkt Diagnostikkens betydning kan ikke understrekes sterkt 
nok. nok.   

•• Patologifaget er nøkkelen til å forstå moderne medisin.Patologifaget er nøkkelen til å forstå moderne medisin.  

•• Nyere metoder med molekylær diagnostikk er i ferd med Nyere metoder med molekylær diagnostikk er i ferd med 
å revolusjonere behandlingsoppleggene. å revolusjonere behandlingsoppleggene.   

•• Investering i patologifaget både med tanke på dagens og Investering i patologifaget både med tanke på dagens og 
morgendagens situasjon må derfor prioriteres høyt. morgendagens situasjon må derfor prioriteres høyt.   

•• Den diagnostiske utredningen er grunnlaget for all Den diagnostiske utredningen er grunnlaget for all 
behandling. behandling.   

•• En feildiagnose kan være katastrofal for pasienten og En feildiagnose kan være katastrofal for pasienten og 
føre til uopprettelig skade.føre til uopprettelig skade.  

Kreftplanen (1998)  


