
 
 
 
 
Kjære alle medlemmer i Den norske patologforening! 
 
 
Velkommen til Årsmøtet i Den norske patologforening i Bergen 8. og 9. mars 2018.  
Avdeling for Patologi ved Haukeland Universitetssjukehus arrangerer møtet som finner sted i 
de spennende lokalene til KODE 1 (tidligere Permanenten) midt i Bergen sentrum, like ved 
Lille Lungegårdsvann.  
  
Et viktig tema denne gang er pasienttilpasset patologi og invitert foreleser er professor og 
patolog Manuel Salto-Tellez som er leder for Northern Ireland-Molecular Pathology 
Laboratory også tilknyttet Belfast Health and Social Care Trust og Centre for Cancer 
Research and Cell Biology. Salto-Tellez er en anerkjent fagmann med klare synspunkter på 
patologifagets fremtid og vil forelese før lunsj på torsdag. 
 
Temaet blir fulgt opp etter lunsj med en panelsamtale hvor norske patologer med ulike 
ståsted diskuterer nåværende drift og fremtidig utvikling av molekylærpatologien i våre 
avdelinger.  
 
Videre blir det, som tidligere år, innlegg fra flere av faggruppelederne, samt postere, frie 
foredrag og påskeegg. Årsmøtet i DNP arrangeres torsdag ettermiddag.  
 
Årsmøtet er godkjent som kurs med 9 timer til den spesielle delen av kurskravet for leger i 
spesialisering. 
 
Nyheter fra faggruppene: Tid på presentasjon 15 minutter. Sammendrag til kursheftet er 
ønsket. En ber om at faggruppene som ønsker å holde innlegg sender en mail til kursleder 
bjorn.inge.bertelsen@helse-bergen.no. 
 
Frie foredrag og postere: Antall ord i sammendraget (abstract): 250-300. Oppgi alle 
forfattere med den enkeltes avdelings-/institusjonstilhørighet. Sammendraget kan ellers 
struktureres som ønsket. Ved innsending må det spesifiseres om en ønsker å presentere 
foredrag eller poster. Dersom det påmeldes mange foredrag, vil komiteen kunne foreslå 
omgjøring til poster. Maks tid på presentasjon 15 minutter (inkl. tid til spørsmål/diskusjon). 
Sammendrag av foredrag og postere sendes per epost til elisabeth.wik@helse-bergen.no 
 
Påskeegg/-nøtter: Pene HE-snitt (og ev. immunsnitt) sendes til Hilde Gjelberg, Haukeland 
Universitetssjukehus, Avdeling for Patologi, Postboks 1400, 5021 Bergen.  
Kort sykehistorie og diagnose sendes til: hilde.gjelberg@helse-bergen.no. Det ønskes også 
sammendrag til kursheftet (én A4-side, Word-fil). Maks tid på presentasjon 10 minutter (inkl. 
tid til spørsmål/diskusjon).   
 
Tidsfristen er den samme for alle bidrag: 15. januar 2018.  
 
Dagen før årsmøtet, onsdag 7. mars, avholdes det kurs i «Forskning i patologi».  
Professor Lars Akslen er kursleder. Egen invitasjon til dette kurset blir sendt ut. For foreløpig 
program, se DNPs nettsider.  
 
 



 
 
Kurssted: Begge kursene avholdes i KODE 1, Nordahl Bruns gate 9, 5012 Bergen. Se lenke 
nederst på siden.  
 
Påmelding til begge kurs via kurskatalogen på legeforeningens nettsider. Frist 1. 
februar 2018.  
https://beta.legeforeningen.no/kurs/20172/9/32226/  
Kursavgift (Årsmøtet): Kr 3300. Dagpakke samlet for begge dager (lunsj, kaffe) kr 700.  
 
Overnatting: Vi har reservert rom på Scandic hotell Byparken, som ligger like ved KODE 1. 
Pris kr 1290 per natt for enkeltrom. Man må selv ta kontakt med hotellet og booke rom, og da 
oppgi bookingnummer: 46288647. Frist for å booke hotellet er 1. februar 2018. Hotellets 
telefonnr:  55545600 
Det er for øvrig flere andre hoteller i umiddelbar nærhet.  
 
Festmiddag: Årets festmiddag avholdes i den storslåtte Tårnsalen i KODE 4, også dette like 
ved Lille Lungegårdsvann (Rasmus Meyers allé 9, 5015 Bergen), hvor vi serveres mat fra en 
av Bergens bedre restauranter, Lysverket.   
Det blir velkomstdrink og festmiddag med vin. Pris kr 860,- per person. Det vil også bli 
mulighet for å være med på en visning i museets utstilling.  
  
Påmeldingen til festmiddagen er bindende og gjøres på deltager.no. Følg link:  
http://www.deltager.no/festmiddag_patologiforeningens_arsmote_2018 
Frist 1. mars 2018.  
 
 
Vel møtt! 
 
Arrangementskomite: Marie Andersland, Hilde Gjelberg, Anna Sæle, Elisabeth Wik, 
Elisabeth Thunstrøm og Bjørn Bertelsen. 
 
 
 
Kurssted: http://kodebergen.no/finn-oss/kode-1.  
Hotell: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/scandic-byparken 
Tårnsalen: http://kodebergen.no/finn-oss/kode-4. 
 
 


