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1. Ying ønsket velkommen. Styret er glad for at nesten alle fagguppene er 
representert. 
 
2. Tilbakemelding vedr. innsamling og systematisering av kreftdata fra 

patologilaboratoriene. Et prosjekt som viser at informasjonen i patologibesvarelsene 

varierer mellom de ulike laboratorier så lenge man ikke bruker maler. Innlegg ved 

Bjørn Møller og Ann Helen Seglem, Kreftregisteret, etterfulgt av diskusjon, særlig om 

bruk av maler. Styret oppfordrer avdelingene til å bruke Den norske patologforenings 

”Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster i 2012”  

 
3. Planlegging av kurs, ved Hege Aase Sætran. Oversikt over kurs, obligatoriske eller 
ikke. Hvordan få kursene til å gå jevnlig? Skal faggruppene være arrangør? Hvem er 
målgruppen? Målgruppen er LIS, det er fagutvalgets innstilling. Det er ønskelig at 
fagutvalget får beskjed om kurs. Oppdatert kursplan presenteres på årsmøtet. 
Fagutvalget vil sende ut oppdatert kursplan til faggruppene, og vil fremover sende ut 
forespørsel om planlagte kurs til faggruppene en gang i halvåret. Tilbakemelding 
ønskes fra alle, også de faggrupper som ikke har planlagt kurs de neste årene.  
 
4. Kreftstrategiplan 2013-2017, ved Ying Chen.  
Anne Skarshaug, overlege UNN,  deltar i skrivegruppen som representant fra 
regionen utnevnt fra  Helsedirektoratet. Ying er representant fra DNP som sitter i 
referansegruppen, utnevnt fra styret. 
 
 
Patologi fikk noen problemstillinger fra prosjektgruppen som er nedsatt av 
Helsedirektoratet. Disse ble grundig diskutert i møtet:  
1) Hvorfor er svartiden konstant høy og ikke stadig økende hvis det er 
kapasitetsproblemer?  
Svartid varierer veldig og mange faktorer påvirker den: Nok personell i alle ledd, 
organisering, logistikk.  
 
2) Hvordan er prøvenormer i Norge sammenlignet med andre land?  
Det er vanskelig å sammenligne normer(svartider) landene imellom da arbeidstid, 
lengden av barselpermisjoner, støttepersonale etc. varierer.  



 
3) Befolkningsgrunnlag i regionene i forhold til organisering?  
Normer for pasientgrunnlag i forhold til antall patologer har vært regnet på før, 
arbeidet ble ledet av Tor J Eide. Patologforeningen mener at det bør være minimum 
seks spesialister i hver patologiavdeling.  
 
4) Oppgavefordeling/jobbglidning:  
Legene må få mer tid til legeoppgaver. En del arbeidsoppgaver kan delegeres til 
andre yrkesgrupper, småmakro har lenge vært delegert, men også andre 
arbeidsoppgaver kan delegeres hvis det er faglig forsvarlig med god kvalitet. Styret i 
DNP har behandlet makrobeskjæringsak før og mener fortsatt at makroarbeidet er et 
legeansvar. Den enkelte lege som signerer et biopsisvar er ansvarlig for at 
makroarbeidet er tilfredsstillende utført. Man må også sikre at LIS har god 
kompentanse  innen makroarbeid.. Avdelingene mangler også bioingeniører til å  
utføre bioingeniørarbeid.som er viktig for en patologi avd. 
  
5) Digitalpatologi:  
Tatt i bruk flere steder i utlandet, blant annet i Sverige. I Ahus brukes også delvis 
digitalmikroskopering i rutinedignostikk.  Det reduserer imidlertid ikke tidsbruken og 
behovet for patologer. Nasjonalt enhetlig system nødvendig hvis det skal fungere.  
 
6) Funksjonsfordeling:  
Er det noe mindre sykehus ikke skal gjøre? Ikke-neoplastisk nyre, nevro, benmarg 
m.m. er allerede sentralisert. Klinikken bør styre dette.  
 
7) Innkalling av preparater/regransking:  
Dette handler også om jus og ansvarsforhold. I dag er det klinikere som  ønsker å 
innkalle prep. Faggruppene mener at man ved vanlige kreftdiagnoser, f,eks. mamma, 
gastro, prostata.osv. bør stole på patologenes diagnose på lokalt sykehus. 
 
8) Kapasitet og kvalitet:  
Det er viktig å ha balanse mellom oppgaver og kapasitet slik at kvaliteten sikres. I 
dag er det gap mellom oppgaver og ressurser i landets patologiavd. 
 
9) Nasjonalt standardiserte besvarelser (maler): Ingen ny diskusjon, var allerede 
diskutert. Hans Kristian Haugland informerte om et prosjekt som er i gang, der det 
jobbes med å utvikle standardiserte elektroniske svarrapporter (slik som allerede 
eksisterer for colorectal cancer) for flere organsystem. Prosjektet er uavhengig av 
DNP.  
 
10) Koding: Det nye kvalitetsutvalget er nå utnevnt. De skal jobbe med dette..  
11) Utdanning: Rune Lilleng redegjorde for legeforeningens tilgangsberegning for 
ulike spesialister. For patologi antar man å ha 10% flere spesialister i 2030, mens 
antatt etterspørselsvekst tilsier en nødvendig økning på 47,5%.  
 
12) Forskning: Forskningsutvalg (FU) i Den norske patologforening har laget 
strategidokumenter innen forskning og biobank. 
 
5. Status i faggruppene, veien videre.  



Problemet med inaktive faggruppemedlemmer ble tatt opp. Man melder dette til DNP. 
Hvis et faggruppemedlem ikke lenger ønsker eller har anledning til å bidra, bør det 
utnevnes et nytt medlem.  
Patologforeningen dekker utgifter til første konstituerende møte innen hver 
faggruppe. Det er styret som oppnevner nye medlemmer til faggruppene dersom 
noen velger å trekke seg. Det er viktig at nettredaktør Cecilie Alfsen får beskjed om 
endringer i faggruppene. Nettsiden er for øvrig et godt sted for faggruppene å 
presentere siste nytt innen sitt fagområde.  
 
Hver faggruppe presenterte seg: 
1. Mammapatologi (Elin Mortensen): Gruppen møtes 2x per år. Problemstillinger har 
vært Ki-67 tellemåte, Ny representant i Norsk brystcancergruppe (NBCG) skal 
velges. 
 
2. Gastrointestinal patologi (Else Marit Løberg): Utarbeidet  kapittel gastrointestinal 

tumores  i DNPs ”Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster i 2012”  Ikke hatt 

møter siste året.  Planlegger kurs i 2014.  

 

3. Urologisk patologi (Aud Svindland): Har hatt kurs, jobber med Gleasongradering, 

uroteliale papillomer. 

 

4. Molekylærpatologi (Harald Aarset): Heller en metodegruppe enn en faggruppe, 
metodene brukes i alle faggruppene. Vidtfavnende felt, vanskelig å ha oversikt. 
 
5. Melanocyttpatologi: Lars Akslen hadde forfall, Ying leste opp mail fra 
ham..Utarbeidet DNPs veileder av malignt melanom. Nordisk melanommøte 
arrangeres neste uke. 
 
6. Hematopatologi (Jan Delabie): Gruppen har arrangert kurs 2012. Jobber med 
maler og diagnostiske retningslinjer. 
 
7. Perinatalpatologi/placenta (Gitta Turowski): Gruppen møtes under 
perinataldagene, neste gang i Oslo i november. Jobber med standardisering av 
placentadiagnostikk.  
 
8. Lunge/øre-nese-halspatologi (Elin Richardsen): Gruppen er nylig konstituert. Har 
arbeidet med DNPs veileder. Gruppen har startet arbeidet med å arrangere kurs  i 
neoplastisk lungepatologi i 2014, Trondheim. Sitter i styret i NLCG.  Deltatt i arbeidet 
med nasjonal handlingsplan for lungekreft, og med opprettelse av register for 
lungekreft  i regi av kreftregisteret. Foredrag på høstmøtet for norske lungeleger 
2011.    
9. Gynekologisk patologi (Ben Davidson): Har jobbet med DNPs veileder. Ønsker 
mer intern diskusjon i gruppen, bl.a. om immunpaneler og graderingssystemer. 
 
10. Ben/bløtvevspatologi (Bodil Bjerkehagen): Nyopprettet gruppe, ikke hatt møte. 
Kurs i benpatologi ble arrangert i april 2012. Har jobber med DNPs veileder og 
nasjonal handlingsplan for sarkomer før gruppen ble opprettet 
 



11. Nevropatologi: David Scheie hadde meldt forfall. Gruppen er nyopprettet, 
Planlegger å konstitueres i sep..2012. 
 
12. Ikke-neoplastisk nyrepatologi (Harald Aarset): Relasjon til nyrebiopsiregisteret 
som nå er omgjort til et kvalitetsregister.  
 
13. Hudpatologi unntatt melanomer (Magnus Røger): Gruppen er nyopprettet, ikke 
konstituert. 
 
14. Obduksjon (Cecilie Alfsen): Gruppen møttes to ganger i 2012. Forholdet til 
rettsmedisin/rettspatologi er for tiden et viktig tema. Kurs avholdes i november 2012.  
 
15. Cytologi (Hans Kristian Haugland): Gruppen er nyopprettet, ikke konstituert. Skal 
jobbe med problemstillinger innen primær HPV-screening, væskebasert cytologi – 
også ikke-gynekologisk. Obligatorisk kurs i cytologi. Gruppen skal også være et 
bindeledd mellom DNP og NFKC.  
 
Forskningsutvalget: Wenche Reed har meldt forfall, Ying leste opp rapporten fra 
henne. 
Gjennomført forskningskurs 2012. Utarbeide taksthefte for bruk av diagnostisk 
materiale til forskning og forslag til utvidet reisestipend. Oppfølging av legeforenings 
forsknings strategidokumentet og DNPs nettside med forskning. 
  
Tilslutt: Faggruppene er enig om at det er positivt å arrangere faggruppeseminar en 
gang i året. 
 

 
Med hilsen 
Ying Chen (leder)    Magnus Røger (sekretær)  
 
Den norske patologforening      

 


