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1. Innledning v/styreleder Ying Chen 

Ying ønsket velkommen.  

Innlegg om DNPs strategiplan for perioden 2016-2017. 

-Fortsette arbeidet med synliggjøring av patologifaget. Dette bør gjøres på flere 

nivåer. Inkludert overfor andre leger, kreftforeninger, i utdanningsinstitusjoner, for 

politikere, pasienter, og befolkningen generelt. Synliggjøring er viktig for å øke 

kunnskapen om patologifagets sentrale rolle i diagnostikk og for videre rekruttering, 

Synliggjøring av den stadig økende arbeidsmengden og behov for økte ressurser i møte 

med utviklingen av for eksempel persontilpasset medisin, kreftutredning og innføring 

av nye screeningprogram bør vektlegges. Det er fremmet forslag om å arrangere et 

seminar for vesentlige målgrupper.  

-Fortsette arbeidet med å kvalitetssikre etterutdanning og LIS-utdanning. Det er 

ønskelig å utarbeide en nasjonal utdanningsplan for LISer. Kartlegging for dette vil 

være sentralt etter innføring av ny ordning for spesialistutdanning i 2017.   

-Fortsette arbeidet med kompetanseøkning hos LISer og overleger innenfor molekylær 

patologi.  

-Innføring av digital patologi er på full vei og åpner for mange nye muligheter. 

Patologimiljøene i Norge står ovenfor en unik mulighet til å implementere nye systemer 

på et nasjonalt nivå. En nasjonal digital arbeidsgruppe arbeider med en nasjonal 

strategi innen dette. 

-Styrking av forskning og akademisk patologi er et nytt satsingsområde. Forskning er 

essensielt for videreutvikling av moderne medisin og patologifaget, men flere hinder 

for forskning nevnes særlig, som mangel på ferdige spesialister, produksjonspress i den 

daglige rutinen og manglende økonomiske rammer. Det er ønskelig å utarbeide en 



nasjonal strategi for å ivareta og stimulere til økt forskningsaktivitet.  

-Kvalitetssikring er et kontinuerlig arbeid med høyt fokus Rapportene fra 

Kreftregisteret viste en del variasjon i diagnosesvar/parametre mellom forskjellige 

patologiavdelinger. Styret ser behov for en nasjonal plan på dette området og ønsker 

gradvis å bygge opp et godt eksternt kvalitetssikringssystem. Det er også ønskelig å 

utarbeide nasjonale retningslinjer for hvilke diagnostiske metoder som skal brukes i 

Norge med oversikt over hvilke metoder som utføres ved de forskjellige avdelingene.     

 

 

2. Status SNOMED-koding og NLK v/Mangrud, Kvalitetsutvalget  

SNOMED er i sluttfasen. E-helse fullfører korrektur. Kodeverket må gjennomgå faglig 

kvalitetssikring og det må utarbeides en forvaltningsmodell for videre utvikling og fremtidige 

oppdateringer av kodeverket. Dette forutsetter et tett samarbeid med faggruppene og en 

adekvat finansieringsordning. Det er ønskelig med en kodeveileder og nasjonal enighet i 

kodebruk. Dette er viktig for kvalitetssikring av bl.a. statistikk.  

 

Ny finansieringsordning er foreløpig utsatt til 2018. Det er usikkerhet rundt hva 

finansieringsordningen skal bygges på ettersom kodeverket per i dag ikke gir innsikt i aktivitet 

og ressursbruk. En aktivitetsbasert finansieringsordning er essensiell. Dette må utvikles 

gjennom et tett samarbeid med de fagmedisinske foreningene. Ved oppnevning av 

fagmedisinske representanter i et slikt arbeid, bør direktoratet rådføre seg med DNP, som har 

kunnskap og informasjon om hvem som er eksperter på forskjellige fagområder.  

 

3. Status kvalitetsregisterrapportene for 2015 v/Direktør Giske Ursin, Kreftregisteret 

Det legges frem eksempler fra kvalitetsregisterrapportene. Det er påvist variasjoner mellom 

sykehusene. Det er drøftet om forskjellene er reelle, om det kan representerer en forskjell i 

pasientgrunnlaget, eller en forskjellig praksis mellom patologene. Preparater bør i større grad 

sendes mellom sykehusene for ekstern kvalitetssikring av diagnoser. Videre fremheves det at 

kompletterende svar ofte ikke blir sendt til kreftregisteret. En mulig løsning er å nasjonalt 

innføre en og samme P-kode som automatisk sendes direkte til kreftregisteret. 

  

4. Veileder for biopsibesvarelse med standardisert diagnostisk formulering v/Mangrud, 

Kvalitetsutvalg 

Av hensyn til kvalitetssikring, er det bred enighet i at det ved alle avdelingene skal 

implementeres nasjonal bruk av standardiserte diagnosemaler. Faggruppene skal revidere og 

sende oppdaterte diagnosemaler innen 31. Januar 2017.   

 

5. Nasjonal plan for kvalitetssikring v/ Chen og Alfsen 

Tidligere er metoder akkreditert. Akkreditering av diagnoser og pakkeforløp samt å innføre 

eksterne kvalitetssikringssystem bør tilstrebes.   

 

6. Foredrag ”Use of cancer biomarkers in clinical practice and research, Experiences from 

Denmark” v/Prof. Estrid Høgdall 

Seminaret ble beriket med et svært engasjerende foredrag om molekylær patologi, bruken av 

bimarkører i forskning og viktigheten av biobanker. DNP og faggrupperepresentantene satte 

stor pris på Estrid´s innlegg.  

  

7. Plan om nasjonal molekylære patologi og diskusjon v/ Hege Russnes 

Det er i molekylær patologi miljøet fremmet ønske om å danne en nasjonal forening under 

DNP. Faggruppeseminaret drøftet dette, og kom til enighet om å støtte dannelsen av en slik 

forening, gitt visse forutsetninger vedr bl.a. styresammensetning. Saken behandles og 

godkjennes evt. på årsmøtet i 2017. Forslag til struktur og mandat skal utarbeides.  

 



8. Kurs og utdanningsutvalg v/Ingvild Lobmaier, KUU 

Mandat og kursplan ble gjennomgått. Kursplaner for LIS for 2017-2021 er tidligere vedtatt på 

årsmøtet i 2016. Det er viktig at kursene gjennomføres i henhold til fastsatt plan. Det ble noe 

diskusjon vedr kombinasjon av tema på enkelte oppsatte kurs, og vedr foreslått varighet av 

andre kurs. KUU tar med innspillene og diskuterer disse i senere KUU-møter. 

 

9. Spesialistutdanning v/Rune Lilleng, Spesialistkomiteen 

Ny spesialitetsstruktur og læringsmålene for spesialisering i patologi ble gjennomgått. Det 

uttrykkes bekymring vedr. om antall patologer som utdannes er tilstrekkelig til å det reelle 

behov de neste 5-10 år. Det er en økning i krefttilfeller, det innføres nye screeningprogrammer 

og med persontilpasset medisin og økt antall spesialanalyser er det en økende arbeidsmengde. 

Norge trenger å utdanne flere patologer. Dette krever økonomiske bevilgninger. 

  

10. LIS-forum v/Elisabeth Wik 

Det er lagt frem forslag om å danne et LIS-forum. LIS-forumet vil fremme et nasjonalt 

samarbeid mellom LISer på tvers av avdelingene og være en formell arena for å arbeide med 

bl.a. fagmedisinske emner, forskning, og utdanningskvalitet. Faggruppene er positive til dette. 

Det er foreslått at det bør sørges for at både store og mindre sykehus er representert i forumet. 

Forslaget og struktur på forumet skal legges frem på årsmøtet til avstemming.  

 

11. Akademisk patologi v/Wik og Akslen, Forskningsutvalget 

Forskningsutvalget i DNP har utarbeidet et strateginotat for akademisk patologi 2016-2018. 

Strategien, med fokus på betydningen av forskning, kvalitetssikring og metodeutvikling ble 

gjennomgått. Det bør arbeides med å fremme regionale og nasjonale forskningssamarbeid, 

samt fremme involvering i kliniske studier. Det arbeides med å få økt fokus på patologifagets 

betydning og behovet for økte ressurser for videre utvikling av persontilpasset medisin. 

Forskning er drivkraften bak fag-, kvalitet- og teknologiutvikling innen medisin. Med et stadig 

økende fokus på økonomi og drift blir forskningsstillinger nedprioritert. Det er viktig å fremme 

drivere for å opprettholde og øke forskningsaktivitet. Forskning må forankres i patologmiljøet 

og betydningen av dette må vektlegges fra tidlig i spesialiseringsløpet.    

 

12. Status nasjonal plan for digitalpatologi v/ Bie og Aarset 

Teknologien for innføring av digital patologi er tilgjengelig. Innføring av digital patologi 

kommer. Det er allerede vedtatt for Midt-Norge. Det er nedsatt en nasjonal IKT gruppe og 

patologifaget står nå ovenfor en unik mulighet til å samordne og standardisere digital patologi 

i Norge. Kvalitetssikring står sentralt og det er viktig med gode overgangsordninger.  

 

13. Nettsider v/Alfsen 

Nye nettsider gjennom DNLF er under utvikling. Alfsen signaliserer at hun ønsker å trekke seg 

som nettredaktør etter hvert. DNP setter stor pris på arbeidet hun i lang tid har gjort. Ved 

innføring av nye nettsider vil det være en naturlig tid for ny nettredaktør å tiltre. 

 

14. Status i faggruppene 

 

Faggruppe for Gyn-patologi v/Ben Davidson: 

Medlemmer: Ben Davidson, Ingunn Stefansson, Tormod Eggen, Ellen Veronika Vesterfjell. Det 

siste året har gruppen arbeidet med SNOMED og det er gjennomført kurs i uteruspatologi.  

 

Faggruppe for Lunge og ØNH v/Elin Richardsen 

Medlemmer: Elin Richardsen (UNN), Sissel Gyrid Freim Wahl (St. Olav), Lars Helgeland 

(Haukeland), Friedeman Leh (Haukeland), Peter Jebsen (OUS), Svetlana Tafjord (OUS). Det 

siste året har Nordic Pathology Meeting in Histology and Biomarkers in NSCLC blitt 

gjennomført i Stockholm i januar. Det er gjort arbeid i Translasjonell Kreftforskningsgruppe i 



regi av NLCG. Det er gjort arbeid med Nasjonalt Lungekreft register. Det er gjort noen 

revisjoner av den nasjonale handlingsplanen for lungekreft. Ved onkologisk forum i november 

skal en parallellsesjon være ledet av Elin. Planen videre det neste året er å følge nøye opp PD-

L1 testing og anbefalinger. Det er planlagt kurs i ØNH i 2017 og det skal planlegges kurs i 

neoplastiske lungesykdommer i 2021. Faggruppens mandat er å ha kompetanse innen både 

ØNH og lunge-patologi. Dette er to relativt store organområder med ulike kliniske miljøer, og 

gruppen fremmer ønske om å dele gruppen i en ØNH- og en lungegruppe.  

 

Faggruppe for Cytologi v/ Jon Lømo 

Medlemmer: Hans Kristian Haugland (leder, Haukeland), Jannicke Berland (SUS), Jon Lømo 

(OUS), Torill Sauer (AHUS), Majid Salarinejad (St.Olav), Oddrun Kolstad (UNN). Siste året: 

Cytologigruppen har vært aktive gjennom årsmøte i NFKC i januar, det ble avholdt 

obligatorisk kurs i cytologi i Bergen i 2015. Faggruppen møtes i cytologifora, gjennom NFKC 

og har jevnlig korrespondanse. Innføringen av Bethesda-klassifikasjon for thyreoideacytologi 

har vært en suksess. Cytologimiljøet møter nye utfordringer ved omlegging av 

cervixscreeningen i Norge med innføring av primær HPV-screening. HSØ har igangsatt 

implementeringsprosess med planlagt reduksjon av screeninglaber fra 10 til 3. Internasjonalt 

er det en trend innen cytologi med nye klassifikasjonssystemer og standardiserte svarrapporter. 

Systemene gir bedre presisjon og korrelasjon med klinikk. Det arbeides med metoder og 

kvalitetssikring for molekylære analyser i cytologi og immuncytokjemi, og kvalitetssikring av 

cytologiutdanning for patologer og screenere. I januar 2017 er det NFKC årsmøte og i 

november 2017 blir det igjen avholdt obligatorisk kurs i cytologi.   

 

Faggruppe for Gastro-patologi v/Solveig Norheim Andersen 

Medlemmer: Sonja Eriksson Steigen (UNN), Sabine Leh (Helse Bergen), Susanne Wildhagen 

(SUS), Elin Synnøve Røyset (St. Olav), Else Marit Løberg (OUS), Solveig Norheim Andersen 

(Ahus). Siste året: Møte om ny SNOMED-koding i Oslo oktober 2015, oppdatering av gastro-

del av veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, korrespondanse i gruppen i forbindelse 

med høring nytt SNOMED-kodeverk og ulike diskusjoner blant gruppemedlemmene, kontakt 

med andre patologer i forbindelse med for eksempel kriterier og tolkninger. Plan neste år: 

Kurs i lever og galleveier. Leder av gruppen har ytret ønske om å trekke seg. DNP har satt stor 

pris hennes arbeid.  

 

Faggruppe for Perinatal- og placentapatologi v/Gitta Turowski 

Medlemmer: Cecilie Nordbakken (Tromsø), Christina Vogt (Trondheim), Hege Dirdahl 

(Stavanger), Elisabeth Berge Budal (Bergen), Ståle Sund (Førde), Borghild Roald (OUS), 

Gitta Turowski (OUS, leder). Gruppen møttes sist i forbindelse med årsmøtet 2016. Christin og 

Borghild trer ut av gruppen, mens Michaela Naas og Sigrid Bjørnstad trer inn. Gruppen har 

arbeidet med innføring av diagnosekategorier i placenta og konsensus for nomenklatur og 

definisjon av patologiske kriterier. Gruppen utarbeider en veileder for fosterobduksjon og 

placenta.  

 

Faggruppe for Ikke-neoplastisk nyrepatologi v/Erik Heyerdahl Strøm 

Medlemmer: Sabine Leh (Bergen), Samer Al-Saad (Tromsø), Øystein Størkersen (Trondheim), 

Erik Heyerdahl Strøm (leder, Oslo). Gruppen møttes i forbindelse med Norsk Nyremedisinsk 

Forenings Vårmøte i Bergen, juni 2016. Norsk nyrebiopsiregister har blitt sammenslått med 

Norsk nefrologisregister, og er nå blitt seksjon for nyrebiopsi innen Norsk Nyreregister. Det er 

ønskelig å standardisere mikroskopisk beskrivelse slik at overføring av data til 

nyrebiopsiregisteret blir forenklet og datakvaliteten bedret. Vedrørende klassifisering av MEST 

klassifikasjonen (Oxford) brukes i IgA-nefritt, men det er noe uklart hvordan dette blir brukt av 

klinikere. Seksjon for nyrebiopsi i Norsk Nyreregister gjennomfører en dekningsanalyse: 

hvilken prosentandel av alle nyrebiopsier i Norge er kommet inn i nyrebiopsiregisteret? 

Gruppen har opprettet en Facebook-gruppe som brukes som plattform for konsulteringer innen 



faggruppen. Gruppen følger spent med konseptstudien i regi av nasjonal IKT om digital 

patologi og muligheten for en nasjonal plattform. Kurs i obduksjonspatologi og ikke-

neoplastisk nyrepatologi avholdes i november.  

 

 

Faggruppe for Nevropatologi v/Jens Pahnke 

Gruppen består av Jens Pahnke, leder (OUS, Riskhospitalet), Sigurd Lindal (UNN), Sverre 

Torp (St.Olavs), og Hrvoje Miletic (HUS). Øvrige nevropatologer i Norge, som også jobber 

tett med faggruppen, er Pitt Niehusmann, Ellen-Ann Antal, Henning Leske, Kristin Smistad 

Myrmel, og LIS Stephanie Brendecke. Hvert år avholdes det to møter med alle medlemmene. 

Medlemmene møtes for regranskning av alle barnetumorer, det er etablert protokoll for 

tilsending av materiale for ”2nd opinion” eller primærdiagnostikk, og ved muskeldiagnostikk 

er det regranskning med to kolleger hver 6-8 uke i Oslo. Det er blitt norsk ledelse av 

Scandinavian Neuropathological Society 2016-2019/20. Det er arbeidet med nye diagnostiske 

metoder – IMS/DESI-MS.  

 

Faggruppe for Hematopatologi v/Lars Helgeland 

Gruppen består av Lars Helgeland (leder, Haukeland), Lars Uhlin Hansen (UNN), Jan Klos 

(Stavanger), Håkon Hov (St. Olavs), og Klaus Beiske (OUS). Det siste året har gruppen hatt 

workshop om diagnostikk av høygradige B-cellelymfomer med gjennomgang av problemkasus 

på multiheadmikroskop, DNR 13.04.16, i tillegg til faggruppemedlemmene deltok også S. 

Spetalen og L. Farkas (DNR), O. Vintermyr (HUS), S. Berget (St. Olav) og S. Fismen (UNN). I 

juni 2016 deltok L. Helgeland og K. Beiske på møte i styringsgruppen i Norsk lymfomgruppe. I 

Oslo, november 2015, deltok L. Helgeland og K. Beiske på møte i patologigruppen i Nordic 

Lymphoma Group i forbindelse med Annual Meeting. I mars 2016 deltok L. Helgeland på møte 

i Kreftregisteret om Norsk kvalitetssikring for lymfom. For øvrig har gruppen deltatt i 

etterarbeid med SNOMED revisjonen. I året som kommer planlegger gruppen å arbeide med 

revisjon av nasjonale retningslinjer for hematopatologisk diagnostikk, i forbindelse med 

oppdatert WHO klassifikasjon av hematolymfoide neoplasier. I Tromsø i mar 2017 skal 

gruppen holde faggruppeinnlegg på årsmøte i DNP.   

  

Faggruppe for Mammapatologi v/ Lars Akslen 

Gruppen består av Lars A. Akslen (leder, HUS), Jon Lømo (OUS), Elin Mortensen (UNN), 

Ying Chen (AHUS), og Marianne Brekke (St.Olavs). Faggruppen har utarbeidet og publisert 

nye retningslinjer for vurdering av HER2, og arbeider nå med retningslinjer for vurdering av 

ekstra-nodal vekst av lymfeknute-metastaser, rapportering av mitosetall ved invasive 

mammakarsinomer, og justert nomenklatur for invasive karsinomer. Det er utarbeidet 

strukturert diagnoseformulering (oppsummering) for mammacancer, basert på DNP ́s Veileder 

for maligne svulster, med oppdatering. Gruppen har hatt møter om kvalitetssikring og 

prosjekter i forbindelse med Mammografiprogrammet (Kreftregisteret), og det arbeides med 

oppdatering og ny versjon av Kvalitetsmanualen. Det har vært arbeidet med Årsrapport fra 

Norsk Brystkreftregister (NBCR) (publisert 2016). Denne inneholder detaljerte data på 

sentrale patologiparametre, og disse viser endel nasjonal variasjon. Akslen og Lømo er 

medlemmer i Styringsgruppen til NBCG og deltar i møter to ganger årlig. I siste del av 2016 er 

det arbeidet med oppdatering av Handlings-programmet fra HDir, og dette vil fortsette i 2017. 

Akslen sitter i Styringsgruppen for Mammografiprogrammet (HDir). Det planlegges kurs i 

mamma-patologi i 2018. 

 

 Faggruppe for Obduksjon v/Cecilie Alfsen 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/obduksjon/ 

Medlemmer: G.Cecilie Alfsen, leder, Aage Erichsen (OUS), Stine Kristoffersen, (Haukeland), 

Christian Lycke Ellingsen (Dødsårsaksregisteret), Anne Jarstein Skjulsvik, og Vidar Isaksen 

(UNN). Gruppen har ikke hatt fysiske møter det siste året, men har vært svært aktive. Gruppen 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/obduksjon/


har jobbet med læringsmål og krav i forbindelse med ny struktur på spesialistutdanningen. I 

oktober 2015 var Stine Kristoffersen involvert i undervisning, og Cecilie Alfsen i arrangering 

av sertifiseringsordning for obduksjonsteknikere. Videre er det planlagt møte med Bjørknes 

privatskole om pensum og anatomi-nettkurs for obduksjonsteknikere og møte med rettsmedisin 

i Oslo om forholdet til spesialiteten patologi. Christian Lycke Ellingsen har vært hovedforfatter 

på kapittel om meldeplikt og dødsmeldinger i den reviderte læreboken om rettsmedisin som 

kom 13.10.16. Gruppen har arbeidet med problematikk rundt refusjon av båretransport av lik. 

Det har blant annet vært nyhetssak om dette i Dagens medisin og NRK, møter med 

direktorater, ASD og HOD i juni. Saken er enda ikke løst og gruppen arbeider videre med 

dette. Våren 2016 ble det startet arbeid med omlegging av legeforeningens nettkurs om 

utfylling av dødsattester: Kurset er nyskrevet og omarbeidet. Kurs i obduksjon og ikke-

neoplastisk neuropatologi avholdes hvert 2.år og er planlagt 21.-23.november 2016 på Ahus. 

Poster/oral presentasjon av forfattere Cecilie G. Alfsen, Christian Lycke Ellingsen, Peer 

Lilleng og Sonja E. Steigen om ny lov ble presentert på ESP-kongress 25.-29. september 2016. 

På ESPs årsmøte 29. september ble det foreslått å opprette Europeisk arbeidsgruppe (Working 

Group) i obduksjonspatologi og det er sannsynligvis Cecilie som vil lede gruppa. Gruppens 

plan videre for det neste året inkluderer en kvalitetsstudie av obduksjonsjournaler: Som del av 

PhD-prosjekt er det initiert en landsomfattende kvalitetsstudie av obduksjonsresultater, mht 

betydning for dødsårsak og nytteverdi for klinikere. Innkalling av obduksjonsjournaler vil 

sannsynligvis komme i gang i januar 2017. Som ledd i studien vil også avdelingene utspørres 

om deres arbeidsmetoder vedr. obduksjon. Det er igangsatt arbeid på oppdatering av veileder 

på nett. Vedrørende kurs, planlegges deltakelse i Akkrediteringskurs for obduksjonsteknikere 

2017 og kurs i obduksjon/neuropatologi er planlagt i 2018. For øvrig arbeider gruppen 

kontinuerlig med å fremheve obduksjon som del av helsevesenets kvalitetssikring. 

 

 Faggruppe for Molekylær patologi v/ Hege Russnes 

Gruppen består av Hege G. Russnes (OUS, leder), Harald Aarset (St. Olav), Sonja E, Steigen 

(UNN), Olav K. Vintermyr (Haukeland). Det siste året har gruppen arbeidet med innspill via 

referansegruppe og høringssvar til HDIR arbeidet “Nasjonal strategi for persontilpasset 

medisin” (ferdigstilt juli 2016). Gruppen har også gitt innspill til nye spesialistkrav. Fellesmøte 

for gruppen ble arrangert for i.f.m. årsmøtet. I året som kommer planlegger gruppen å arbeide 

med å danne en underforening for molekylærpatologi frem mot årsmøtet i DNP 2017, samt å 

planlegge og avholde obligatorisk kurs i molekylærpatologi, som arrangeres av Bofin og 

Molven. 

 

 Faggruppe for Ben og bløtvev v/Bodil Bjerkehagen 

Medlemmer: Bodil Bjerkehagen, (OUS leder), Trond Viset (St. Olav), Hans Kristian Haugland 

(Haukeland), og Vidar Isaksen (UNN). Det ble avholdt kurs i ”bløtvevssvulster med 

snittseminar” i juni i Tromsø. Videre har gruppen arbeidet med revisjon av nye SNOMED 

koder, Helsedirektoratets handlingsprogram for behandling av sarkomer, oppdatering av 

anbefalinger i biopsibesvarelse, og læringsmål for ny spesialistutdanning. Gruppen planlegger 

nytt kurs i bensvulster.   

  

 Faggruppe for Hudpatologi v/ Harald Aarset 

Gruppen består av Silje Fismen, leder (UNN), Magnus Røger (Laboratorium for patologi 

(A/S), Harald Aarset (St.Olavs), og Lisbet Sviland (HUS). Harald Aarset møtte på vegne av 

Silje Fismen. Gruppen har vært nedlagt og ble nyopprettet i fjor, og har derfor så vidt kommet 

i gang igjen. Sviland, Fismen og Brevig arrangerte kurs i dermatopatologi i Bergen i mai 

2016, med høy andel patologer representert blant kursdeltagerne. Det siste året har gruppen 

hatt møte om SNOMED-koder. 
 

 Faggruppe for Melanocyttisk patologi v/ Lars Akslen 

Gruppen består av Lars A. Akslen (leder), Ole Petter F. Clausen (OUS), Bjørn Westre 



(Ålesund), og Silje Fismen (UNN). Gruppeleder er involvert i Norsk melanomgruppe og sitter i 

Styringsgruppen som møtes under Onkologisk forum. Det planlegges kurs i 2020.  

 

 Faggruppe for Urologisk patologi 

Gruppen består av Ulrika Axcrona, leder (OUS), Jarle Birger Arnes (HUS), Øystein 

Størkersen (St.Olavs), Bjørn Logi Isfoss (Skien), og Merete Mikalsen (UNN). Faggruppen 

kunne dessverre ikke stille på seminaret.  

 

Ying Chen (leder)      Ingrid Lott (sekretær) 

 


