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Til ledere for fagmedisinske foreninger i Den norske legeforening 
 
 
Vi vil med dette orientere om at Den norske patologforening (DNP) har opprettet 
organ- og metoderelaterte faggrupper. Disse skal gi råd til landets patologer i 
spørsmål som angår faglig praksis og rutiner i forhold til optimal patologidiagnostikk. 
Faggruppene arbeider med oppdatering av ulike typer faglige retningslinjer og 
anbefalinger. Gruppene vil ha et ansvar for å være oppdatert i grensesnittene mellom 
forskning og diagnostisk praksis. Dette initiativet er et utslag av økende fokus på 
kvalitetssikring og standardisering av rutiner, og dessuten et uttrykk for en stadig 
raskere utvikling i faget. Patologforeningen anbefaler samarbeid mellom faggruppene 
og de kliniske miljøer om implementering av nye metoder, rutiner og klassifikasjoner. 
Det er helt nødvendig at patologer er med i utarbeidelse av nasjonale 
handlingsprogrammer og kvalitetsregistre når det gjelder kreftområder.  
I DNPs 15 faggrupper sitter det representanter fra hvert regionale helseforetak. 
Oversikt over DNPs faggrupper og kontaktinformasjon finner du på DNPs nettside, 
se vedlegg.  
 
Kvalitetssikring og standardisering er en bærebjelke i diagnostisk patologi.  
DNP har i 2012 utgitt en oppdatert utgave av ”Veileder i biopsibesvarelse av maligne 
svulster” og har oppfordret landets patologer til å anvende denne systematisk, for å 
sikre mest mulig komplette besvarelser med relevant informasjon til klinisk nytte.  
Veilederen er tilgjengelig via DNPs nettside, se vedlegg.  
 
Patologforeningen anbefaler at kliniske miljøer som ønsker at patologene skal ta i 
bruk nye metoder, rutiner, eller klassifikasjoner, lar henvendelsen gå igjennom de 
relevante faggruppene og slik sikrer forankring i DNP.  
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Vedlegg: 
 
 
Lenk til ”Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster” finnes her: 
 
http://legeforeningen.no/PageFiles/40830/Veileder%20i%20biopsibesvarelser%20DN
P%202012.pdf 
 
 
Lenk til faggruppene finnes her:   
 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/. 
 
 
 
Her er faggruppene: 
 
 

Faggruppe for Mammapatologi 

 Leder: Lars A. Akslen, Haukeland universitetssykehus  

  
Faggruppe for Gastrointestinal patologi 

 Leder: Solveig Norheim Andersen, Akershus universitetssykehus   
 

Faggruppe for Lunge- og ØNH patologi 

 Leder: Elin Richarsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø   

 
Faggruppe for Urologisk patologi 

 Leder: Aud Svindland, Oslo universitetssykehus (Montebello)  

  
Faggruppe for  Gynekologisk patologi 

 Leder: Ben Davidson, Oslo universitetssykehus (Montebello)  

  
Faggruppe for Melanocytisk patologi 

 Leder: Lars A. Akslen, Haukeland universitetssykehus  

 
Faggruppe for Hematopatologi 

Leder: Lars Helgeland, Haukeland universitetssykehus 

 
Faggruppe for Ben- og bløtvevspatologi 

Leder: Bodil Bjerkehagen, Oslo universitetssykehus (Montebello)  

 

Faggruppe for Ikke-melanocyttisk hudpatologi 

 Leder: Silje Fismen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø   
 

Faggruppe for Ikke-neoplastisk nyrepatologi 

 Leder: Harald Aarset, St. Olavs Hospital  

  
Faggruppe for Nevropatologi 

 Leder: David Scheie, Oslo universitetssykehus (Gaustad)  
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Faggruppe for Perinatalpatologi og placenta 

 Leder: Gitta Turowski, Oslo universitetssykehus (Ullevål)  

  
Faggruppe for Molekylær patologi 

 Leder: Olav Vintermyr, Haukeland universitetssykehus  

  
Faggruppe for Obduksjonspatologi 

 Leder: G. Cecilie Alfsen, leder,  Akershus universitetssykehus   
 

Faggruppe for Cytologi 

 Leder: Hans Kristian Haugland, Haukeland universitetssykehus   

 
 

 
 
 


