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1. Innledning v/ styreleder Ying Chen 

Ying ønsket velkommen. Styret setter stor pris på at nesten alle fagguppene er representert. 

Kort innlegg om DNPs strategiplan for perioden 2015-2016.  

-Fortsette arbeidet med synliggjøring av patologifagets og patologens sentrale rolle i diagnostikk og 

forskning 

-Tett samarbeid med andre fagspesialiteter, med hovedfokus på onkologi og kirurger. 

-utdanning og fagutvikling hos patologer 

-Kvalitetssikring av diagnostisk arbeid, tett samarbeid med andre institusjoner, bl.a. Kreftregisteret 

-Arbeide med takstordningen, slik at den på en bedre måte dekker faktiske utgifter og ivaretar nye 

testmetoder  

-Oppdatering av kodeverk (SNOMED) . 

For øvrig kort oppsummering av status pakkeforløpene for kreftdiagnostikk  

Persontilpasset medisin. Ying informerer om at Hdir. har nedsatt flere arbeidsgrupper og jobber med 

implementering av persontilpasset medisin i helsetjenester. Hege Russnes representerer Dnlf og sitter i referanse- 

gruppe,  og Ying Chen representerer DNP i en av arbeidsgruppene. DNPs representant ble tatt inn i gruppen på  et 

sent tidspunkt etter at styret hadde  sendt brev til Hdir, med anmodning om at patolog måtte  bli involvert. Dette 

arbeidet har gått fort, og det var vanskelig å ha reell innflytelse. Styret har et tett samarbeid med molekylær-gruppe i 

DNP v/leder Hege Russnes. Diskusjon rundt at persontilpasset medisin kommer i full fart, og det er viktig at 

patologer er med og øker sin kunnskap på  dette området. Molekylær- kurs har blitt obligatorisk kurs for LIS. Vi må 

delta og ta hovedansvar i molekylær diagnostikk  

Digital patologi er også sentralt i styrets arbeid med tanke på en nasjonal plattform. 

.  

 

 

2. Status SNOMED-koding v/Mangrud 

KU har jobbet med SNOMED, og det er etablert godt samarbeid med Hdir ved Alice Lund. Hdir vil stå som eier med 

prosessansvar for det nye kodeverket, mens DNP vil ha det overordnede fagansvaret. 

Vi har fått tilgang til dansk  SNOMED og vil også få deres oppdateringer, men eventuelle nye koder vil vi måtte 

legge inn selv. Det planlegges årlige oppdateringer hvor fagmiljøene melder inn ønsker og behov,  og vurdering 

skjer via en referansegruppe med medlemmer oppnevnt via helseforetakene.  

De fleste faggruppene har gitt tilbakemelding, og KU vil ha et møte i november for å diskutere og sammenfatte 

tilbakemeldingene. Det understrekes at det er faglige behov som er fokus for dette kodeverket, ikke eventuelle 

finansieringsmodeller. 

Den nye versjonen er planlagt til 01.06.16. Oppdateringer kommer årlig fra 01.04.17. 

 

 

3. Veilederen for biopsi besvarelse av maligne svulster v/ Ying Chen 



I fjor la styret frem et forslag på faggruppeseminaret  om en årlig nettbasert oppdatering av veilederen, med frist 31. 

januar hvert år. Dette forslaget ble vedtatt på årsmøtet 2015. 

Årlig gjennomgang og oppdatering av veilederen er en kvalitetssikring, og vil bidra til å sikre kreftdiagnostikken og 

utvikling i patologifaget. Kvalitetsutvalget har også jobbet med utforming av et  felles strukturert diagnostisk oppsett 

for besvarelse av maligne svulster som bygges på «Veileder i biopsibesvarelser av maligne svulster. Ying legger 

frem et eksempel med strukturert diagnose oppsett fra mammagruppen som er utarbeidet av Lars Akslen i 

mammakapittelet. Målet er å sikre mest mulig  komplette besvarelser og bygge opp kvalitet samt bedre 

informasjonsflyt til klinikere. Kreftregisteret har også god  nytte av dette. 

I neste utgave av veilederen skal alle faggrupper lage  en slik strukturert diagnoseoppsett i sitt kapitel.  

Når det gjelder evt. veileder eller anbefaling i besvarelse av ikke-neoplastisk patologi, kan faggrupper legge ut disse 

på DNPs nettside via styret og nettredaktør. Når deet e r krefttyper som eksisterer i flere faggrupper må det være 

samarbeid mellom gruppene, eksempel på dette er GIST for GI gruppe og Sarkomgruppe. 

4. Implementering av persontilpasset medisin v/onkolog Geisler: Innlegg om den "økende betydningen av 

prediktive markører i klinisk onkologi".  Spesielt når det gjelder brystkreft, lungekreft, gatrointestinalkreft og 

malignt melanom. Immunterapi med PD-1 / PD-1L blir det neste. Diagnosen med informasjon om biomarkører  er 

avgjørende for videre behandling, og ikke minst persontilpasset medisin. Det ble en god dialog mellom onkologen 
Geisler og patologer i salen. 

 

5. Digital patologi v/Inger Nina Farstad:  Innlegg om et pilot prosjekt i Helse Sør - Øst. Bakgrunnen er at Helse Sør-  

Øst skal innføre et nytt lab.datasystem (LVMS). Man legger vekt på digital kommunikasjon  av bilder og 

pasientinformasjon mellom OUS, Ahus og Sykehuset i Østfold. I første omgang skal man begynne å  sende skannede 

melanocyttlesjoner og prostatabiopsier fra Ahus til OUS. Det må skaffes plass på server. Diskusjon rundt 

digitalpatologi. Man ønsker en nasjonal løsning på digitalpatologi. Først og fremst med tanke på undervisning,  

tverrfaglige møter og konsultasjonspreparater. Man er i tvil om det er ressurssparende når det gjelder selve 

diagnostikken  pr. i dag. Inger Nina sammen med avdelingsleder på universitetsavdelinger skal sende et brev til 

Hdir og HOD om fordeler ved innføring av digitalpatologi i Norge. Styret I DNP skal sende separat brev hvor det 

inkluderes risikovurdering.  

 

  

6. Patologirapport fra Kreftregisteret  v/ Siri Larønningen 

Siri legger frem flere eksempler fra Årsrapporter fra kvalitetsregister (kreft i mamma, lunge, prostata 

colon/rectum- og malignt melanom) hvor det er en del variasjoner i kompleksiteten i diagnoseparametere 

fra forskjellige sykehus. Det ble kommentert at det ikke alltid er hensiktsmessig å henvise til prosent når N 

er svært lav. Årsakene bak inkomplette besvarelser kommer heller ikke frem i rapportene, dette oppleves 

som svakhet. 

 

7. Kurs, utdanning og forskning v/Lobmaier og Helgeland 

Kurs og Utdanningsutvalget (KUU) ble vedtatt opprettet på Årsmøtet i 2013 og skulle erstatte det gamle 

Fagutvalget. KUU sin oppgave er å sørge for regelmessig kursavvikling for å sikre en god spesialistutdanning i 

patologi. Med utgangspunkt i tidligere vedtatte A og B kurs settes opp en plan over 5 år hvor man har innført det 

nye begrepet ”basiskurs” i tillegg til de obligatoriske kursene. KUU mener at man må ha en langsiktig og 

oversiktlig plan for når hvilke kurs skal gjennomføres for at kursene faktisk blir avholdt. Tidligere praksis med 

oppfordring til å avholde kurs og egne initiativer har ikke fungert; flere organsystemer og sykdommer har ikke hatt 

kurs på over 10 år. KUU har derfor satt opp en 5 års rotasjonsplan som omfatter de obligatoriske kursene, 

årsmøtekursene og ”basiskurs” for alle organsystemer. Ansvaret for gjennomføring av de forskjellige kursene ligger 

hos den enkelte faggruppe, som også er ført opp i planen. Dette ble godkjent på faggruppeseminaret. 

Forskningsutvalget skal ha et møte før jul. Forskningskurs skal arrangeres. 

 

  

8. Status i faggruppene og veien videre: 

 

Faggruppe for dermatopatologi v/Røger: Medlemmer: Silje Fismen (leder), Magnus Røger, Lisbet Sviland og Harald 

Aarset. Faggruppen møttes i Bergen i september 2015 og reviderte aktuell del av norske SNOMED. Gruppen 

diskuterte også oppdatering av Veilederen for plateepitelkarsinomer og basalcellekarsinomer, det arbeidet er ikke 

ferdig.  

 

Faggruppe for GI-patologi v/Andersen: Medlemmer: Solveig N. Andersen(leder), Else M. Løberg, Susanne B. 

Wildhagen, Sonja Steigen, Patricia Mjønes og Sabine Leh. På årsmøtet holdt  faggruppeleder  et innlegg under 

sesjonen «Nytt fra faggruppene».  Gruppen har oppgradert SNOMED-kodene. Kurs i pancreas-patologi dagen før 

årsmøtet 2016. Kurs i leverpatologi er estimert til primo 2017. 

 

Faggruppe for Ikke-neoplastisk Nyrepatologi v/Strøm: Medlemmer: Sabine Leh, Samer Al-Saad,  

Øystein Størkersen, Erik Heyerdahl Strøm (leder). Faggruppen er konstituert, har hatt 2-3 møter siste årene. Norsk 



Nyrebiopsiregister og Norsk Nefrologiregister er slått sammen til et «Norsk Nyreregister», hvor 

Nyrebiopsiregisteret nå er en seksjon under dette.  Sabine: Registerpatolog, Harald og Erik: Styremedlemmer i 

Norsk Nyrebiopsiregister. Gruppen har jobbet med STANDARDISERING AV BESVARELSER OG DIAGNOSER. 

Oppdatering av koder. Ingen aktuelle planer om kurs for patologer. Har diskutert å ha en sesjon på 

obduksjonskurset om nyresykdommer i obduksjonspatologien. Bidrar ellers ved en rekke kurs/seminarer for 

nefrologer. Alle fire ”store” laboratorier satser på egen opplæring  

 

Faggruppe for obduksjonspatologi v/Alfsen: Medlemmer: Cecilie Alfsen (leder), Borghild Roald, Stine Kristoffersen, 

Christian L. Ellingen, Ivar Nordrum og Vidar Isaksen.  Jobbet med saker i samarbeid med styret og spes.komite 

angående redusering av krav på antall obduksjoner i LIS-utdanning og Obligatorisk kurs i rettsmedisin. Andre 

saker: NAV og båretransport, takst for rettstoksikologisk u.s. og takster generelt om obduksjon. 

Ny lov vedtatt, høring om forskrift. Henvendelse til Dagens Medisin. Utført sertifiseringskurs nr 2 for 

obduksjonsteknikere, nordisk kurs. Planlegging av obduksjonskurs 2016: 21.-23.november 2016. Alfsen holdte en 

liten presentasjon om «Utvikling av medisinske obduksjoner ved store patologiavdelinger». OUS har redusert antall 

obduksjoner betydelig etter sammenslåingen. 

 

Faggruppe for Cytologi v/Haugland: Medlemmer: Hans Kristian Haugland, (leder), Jon Lømo, Toril Sauer, 

Jannicke Berland, Majid Salarinejad, Oddrun Kolstad. Gruppen har hatt et møte 07.02 15 i forbindelse med 

årsmøtet NFKC og et møte om SNOMED. Jobbet med Bethesda klassifikasjon thyreoidea og SNOMED 

 

Faggruppe for Gynekologisk patologi v/Stefansson: Medlemmer: Ben Davidsen(leder),Veronika Vesterfjell (nytt 

medlem), Tormod Eggen Tromsø og Ingunn Stefansson. Gruppen har hatt møte med revisjon og oppdatering av 

SNOMED. Separat møte på RH 20.10 for å planlegge kurs i Uteruspatologi som skal avholdes 21.-22-1-2016 på 

RH. Faggruppen har ellers hatt kommunikasjon på e-post i 2015 vedrørende løpende saker.   

 

Faggruppe for Ben- & Bløtvevspatologi v/Haugland:  Medlemmer: Bodil Bjerkehagen (leder), Hans Kristian 

Haugland, Trond Viset, Vidar Isaksen. Har hatt et felles møte i Trondheim, 02.02.15 med planlegging av kurs 

bløtvev Tromsø primo juni 2016. Oppdatering av standardoppsett diagnoser. Møte om SNOMED-oppdatering og -

SSG, morfologimøter. Jobber med etablering av sarkomregister (kvalitetsregister) i Kreftregisteret. 

   

.  

 

Faggruppe for Mammapatologi v/Chen (rapport fra Akslen): Medlemmer: Lars A. Akslen (leder), Jon Lømo, Elin 

Mortensen, Marianne Brekke og Ying Chen. Man har utarbeidet strukturert diagnoseformulering (oppsummering) 

for mammacancer som baserer seg på DNP´s Veileder for maligne svulster og oppdatert denne, og har tatt hensyn 

til dialog med kliniske miljøer i NBCG og med Kreftregisterets. Gruppen har hatt møter om kvalitet i forbindelse 

med Mammografiprogrammet, Kreftregisteret. Det har vært arbeidet med en egen patologirapport fra fire av 

kvalitetsregistrene ved Kreftregisteret (mamma, prostata, colorectal, melanom), samt rapporten fra 

Mammografiprogrammet som er publisert i 2015. I tillegg har gruppen jobbet med SNOMED-revisjon i regi av DNP 

og Hdir. Gruppeleder(Akslen) representerte gruppen og holdt flere foredrag nasjonalt, DNPs årsmøte og har deltatt 

på flere møter i NBCR og NBCG. 

 

 

Faggruppe for Molekylærpatologi v/Russness: Medlemmer: Hege G. Russnes (leder), Sonja E. Steigen, Olav K. 

Vintermyr og Harald Aarset.  I 2015 ble det avviklet et kurs innen fagområdet, kurs B-28810 i  Klinisk 

molekylærpatologi (Bergen 12-13 mai). Gruppen har hatt ett telefonmøte hvor hovedhensikten var å diskutere rollen 

molekylærpatologi har innen persontilpasset medisin. Det ble diskutert tidligere rapport fra HOD og hvilke ønsker 

om påvirkning vi har når det gjelder det pågående arbeid ledet av HDIR. Hege Russnes er med i referansegruppen 

for dette arbeidet, (på vegne av legeforeningen), Ying Chen sitter i en av arbeidsgruppene. I samme møte diskuterte 

vi også hvordan miljøene ved de største sykehusene er bygget opp og driftes. Gruppen ønsker også å planlegge 

videre samhandling mellom miljøene. Gruppen har samarbeidet om SNOMED revisjonen. Bare mindre ulikheter når 

det gjelder koding av molekylære analyser, disse er bevart i forslaget fra gruppen.  

 

Faggruppe for nevropatologi v/Pahnke: Medlemmer: Jens Pahnke (leder), Sverre H. Torp, Hrvoje Miletic og Sigurd 

Lindal. Gruppen har konstituert. Gruppeleder holdt  et innlegg under seminaret om utvikling i diagnostikk og 

forskning.  Man har fått mye pengestøtte til forskning. Har deltatt en rekke nasjonale og internasjonale møter, bl.a. 

på Scandinavian Neuropathologial Society meeting på Odense/Danmark, nevrotumormøte på Odense, EuroCNS 

tumor kurs på Odense, DGNN møte i Berlin (Tysk Nevropatological Society) og Barnetumormøte på Hurtigruten. 

 

 

Faggruppe for Perinatalpatologi v/Turowski: Medlemmer: Gitta Turowski (leder) Borghild Roald, Aage Erichsen, 

Christina Vogt, Cecilie Nordbakken, Ståle Sund, Elisabeth Berge og i tillegg patologer med interesse for foster- og 

barnepatologi inkludert placenta fra ulike sykehus i Norge. Faggruppen er en direkte videreføring av 

interessegruppen Nasjonalt Placentamøte, to ganger årlig til faglige diskusjons- og kasuistikkmøter.  I 2015 har 

faggruppen avholdt et møte etter årsmøte i Stavanger, SUS 21.03. Andre møte var i forbindelse med SNOMED møte 

i Oslo (13.9.2015). 



Hovedfokus ligger på harmonisering og standardisering av relevante diagnostiske prosedyrer og rutiner for 

placentadiagnostikk og barne- og fosterobduksjoner i Norge samt kasus-diskusjon. 12.-14.10.2015 har medlemmer 

av faggruppen arrangert et UiO-kurs med snittseminar i Perinatalpatologi inkludert placenta.  

 

 

Faggruppe for Lunge- &ØNH-patologi v/ Tafjord (rapport fra Richardsen):  Medlemmer: Elin Richardsen (leder), 

Sissel Gyrid Freim Wahl, Lars Helgeland, Friedemann Leh, Svetlana Tafjord, Peter Jebsen.  

Gruppen konstituert: August 2011.Hele gruppen har deltatt aktiv i Translasjonell Kreftforskningsgruppe i regi av 

NLCG. Møtene har vært arrangert via videokonferanser. Lars Helgeland holdt foredraget på Onkologisk forum 

2014. 

Elin har deltatt Nasjonalt Lungekreft register (Kreftregisteret) og Styremøter NLCG. Har jobbet med SNOMED 

revisjon for Lunge- og ØNH. Svetlana deltar utarbeidelse av Nasjonal Handlingsplan (gjelder retningslinjer for 

behandling av kreft i hode hals område). Helgeland er med i arrangementskomiteen for «4th Nordic Pathology 

Meeting on Histology & Biomarkers in NSCLC» i Stockholm 21-22. januar 2016. Deltakelse på Onkologisk Forum 

2015. Faggruppens mandat er å ha kompetanse innen både ØNH og Lunge patologi. Dette er 2 relativt store 

organområder med ulike kliniske miljøer, og gruppen mener disse 2 fagområdene burde deles i en ØNH- og en 

lungegruppe og ønsker at dette diskuteres i styret i DNP.  

 

Faggruppe for Hematopatologi v/Helgeland: Medlemmer: Lars Helgeland (leder), Lars Uhlin-Hansen, Jan Klos, 

Håkon Hov og Klaus Beiske. Gruppen har arbeidet med retningslinjer for diagnostikk av gråsonelymfomene og  har 

hatt møte i forbindelse med det årlige møte i styringsgruppen i Norsk lymfomgruppe. Man er langt på vei samkjørt i 

dette på de ulike avdelingene. For øvrig avventer man revidert WHO klassifikasjon som vil komme i 2016. Man har 

revidert Norsk SNOMED og DNP´s Veileder for maligne svulster. Faggruppen planlegger å møtes på DNR i 

forbindelse med årsmøtet. Man vil diskutere den nye WHO klassifikasjonen, og oppdatere nasjonal veileder for 

histopatologisk diagnostikk av lymfomer. Man vil også diskutere utvalgte problemkasus fra de ulike avdelingene. 

 

 

 

Faggruppe uropatologi v/Axcrona: Medlemmer: Tor-Arne Hanssen (leder), Øystein Størkersen, Jarle Birger Arnes, 

Bjørn Logi Isfoss og Ulrika Axcrona. Gruppen har oppdatering av maler for Urologiske organer og Mannlige 

genitalia i “Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster” v/DNP og skal fortsette å jobbe med penis-avsnitt. 

Størkersen/Axcrona hhv. Isfoss representerer nasjonalt program for prostatacancer (NPPC) hhv. blærecancer 

(NPBC) v/Kreftregisteret og deltatt på disse møtene. Oppdatering av norsk SNOMED koding. Jobber med nasjonal 

strukturert patologimal for besvarelse av prostatakreft. 

Oppdatert WHO bok “Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs” i 2016. 

Planleggning av tildelt ansvar for patologikurs i nyre + urinveier, januar 2019 og prostata + testis, januar 2020 

 

Faggruppe for melanocytisk patologi v/Chen (rapport fra Akslen): Medlemmer: Lars Akslen (leder), Ole Petter 

Clausen, Bjørn Westre og Silje Fismen. Gruppen har konstituert seg og har jobbet med SNOMED-oppdatering. 

Gruppeleder er involvert i Norsk melanomgruppe og sitter i styringsgruppen og deltar i onkologisk forum. Gruppen 

planlegger å arrangere et kurs i 2017/2018. 

 

  

Fagseminaret oppsummerte at tidspunkt for møtet er bra i oktober, det må fortsette med fagseminar, men vurdere om det skal 

gå over 2 dager. Innkalling må komme tidligere.  

 

 


