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1  Vedlegg til ulike saker foreligger enten i Årsrapport 2018, inkludert i foreliggende dokument, eller 

som separate vedlegg.  



 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE   

DEN NORSKE PATOLOGFORENING 
 
 

07. mars 2019 kl 15:00 – 18:00. 
 

Hotell Scandic Lerkendal, Trondheim 
 
 
 
01/19. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

02/19.  Valg av møteleder og referent 

03/19. Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2018 

04/19.            Gjennomgang av Årsrapport 2018, Strategiplan DNP og status 
patologiavdelinger i Norge (Randen) 

05/19. Orienteringssaker 

  Nytt prosedyrekodeverk (Randen) 

Re-screening av gynekologisk cytologiske prøver (Berland) 

  Fagutvalg for leger i spesialisering, FUP (Andersland)  

Æresmedlem (Bie) 

06/19. Årsmøte og endring av årsmøtestruktur (Lobmaier)    

07/19. Digital patologi (Sviland) 

08/19. Kunnskaps- og utdanningsutvalget (KUU): Forslag om endret mandat 
(Lobmaier) 

9/19. Økonomi: Regnskap 2018 og budsjett 2019 (Lobmaier)  

10/19. Årsmøtet 2020 (Lørenskog) 

 

 

 

 

 

 



Saksliste og forslag til vedtak: 
 
 
01/19.     Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.  

 

02/19.    Valg av møteleder og referent 

Forslag til vedtak: Ulla Randen er møteleder og Marie Andersland er 
referent.  

OK Målfrid Mangrud og Rolf Bruun Bie tellekorps. 

 

03/19.    Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2018 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner referat fra Årsmøtet 2018. 

 

04/19.     Gjennomgang av Årsrapport 2018, Strategiplan DNP og status 
patologiavdelinger i Norge 

Styrets leder vil gjennomgå rapporten. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsrapport 2018. 

 

05/19.    Orienteringssaker 

  Nytt prosedyrekodeverk  

  Re-screening av gynekologisk cytologiske prøver   

Fagutvalg for leger i spesialisering i patologi (FUP) 

Æresmedlem 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar de fremlagte saker til orientering. 

 

06/19. Årsmøte og endring av årsmøtestruktur (Lobmaier)  

 Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om endret 
årsmøtestruktur. 

 

07/19.    Digital patologi (Sviland) 



Forslag til vedtak: Årsmøtet tar den fremlagte saken til orientering.  

 

08/19. Kunnskaps- og utdanningsutvalget (KUU): Forslag om endret mandat 
(Lobmaier) 

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om endret mandat 
for KUU  

 

9/19.  Økonomi: Regnskap 2016 og budsjett 2018 (Lobmaier) 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap 2018 og budsjett 
2019. 
 

10/19. Årsmøtet 2020 (Lørenskog) 

Ahus orienterer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo 20.02.2019 
 
Ulla Randen 
Leder, DNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Saksvedlegg: 
 
03-04/19. Se eget vedlegg «DNP Årsrapport 2018» 
 
05/19. Orienteringssaker 

  Nytt prosedyrekodeverk (Randen) 

Nytt prosedyrekodeverk/ Kodeverk for aktivitetsregsregistering i 
patologilaboratoriet 
Prosjektet PK PAT ble avsluttet i 2018, og innebærer en endring av koding av prøver. 
Det skal ved rekvirering eller mottak (avhengig av systemer og integrering) registreres 
både topografi og uttaksmetode (f.eks. prostatabiopsi), noe som kan brukes til å rute 
prøver til riktige faggruppe/ patolog. I tillegg skal aktivitetene knyttet til en prøve 
registreres. Gjennom dette kan man få bedre oversikt over hvor krevende de ulike 
prøvetypene er. Dette håper vi vil kunne bidra til både en bedre oversikt over typer 
prøver og aktiviteter knyttet til disse i avdelingene, og forhåpentligvis en riktigere 
finansiering av de polikliniske prøvene.  
Navnet er endret fra Prosedyrekodeverk for patologi til Koder for 
aktivitetsregistrering i patologilaboratoriet (A-Pat).  
En oppdatert versjon av NORPAT (Norsk laboratoriekodeverk) publiseres tidlig i 2019 
på ehelse.no (kodeverk/ helsefaglige kodeverk/ norsk patologikodeverk) der de nye 
kodene for aktivitetsregistrering er inkludert.  
Tidspunkt for implementering av ny finansieringsordning for poliklinisk 
patologiaktivitet er ikke avklart. Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for videre 
informasjon om finansieringsordningen.  
Helsedirektoratet har satt i gang en kostnadskartlegging av NLK-koder (brukes i de 
andre laboratoriefagene), og de ønsker også at patologi inkluderes. Det blir et eget 
møte mellom HDir og representanter fra patologi om dette senere i 2019. 

 

Re-screening av gynekologisk cytologiske prøver (Berland)   

Orientering om cervixcytologi mtp. rescreening/audit og feildiagnoser 
oppdaget i forbindelse med dette. 
Jannicke Berland, SUS. 
 
Cervix-screeningen er i en brytningstid med omfattende endringer mht. metode, 
med gradvis implementering av primær HPV-screening, endring i algoritmer og 
etter hvert sentralisering til færre laboratorier.   
 
Kvalitetsmanual for Livmorhalsprogrammet gir føringer for arbeidet med 
screening, og oppdateres fortløpende. Screening er som kjent ikke en 100 % 
metode.  Kapittel 6 omhandler bl.a. kvalitetssikring, revisjon, audit og nevner 
NPE.  
 
På Årsmøtet for Norsk forening for klinisk cytologi (NFKC) hadde ble det 
presentert et innlegg med tittel «AUDIT=søksmål?» TV2 hadde et innslag rett før 
jul 2018 om kvinner med livmorhalskreft som fikk medhold fra NPE. Klippingen i 
innslaget fremstilte det som at «slurv» hadde ført til kreft.  



 
Drøfting, reaksjoner og diskusjon. 

  

 
Fagutvalg for leger i spesialisering i patologi (FUP) (Andersland)  

Legeforeningen (DNLF) har i Landsstyret 2017 fattet vedtak om etablering av 
Fagutvalg for leger i spesialisering (FUxx) i alle fagmedisinske foreninger. Det er 
nå opprettet et FUxx for patologi. Det har vært forsøkt å få med en representant 
fra hvert regionale helseforetak. Per mars 2019 er det to medlemmer i FUP: 
Karoline Skogmo Larsen fra Helse Nord, Sunniva Reinfjord Bjelland fra Helse Sør-
Øst. Leder er Marie Andersland fra Helse Vest som også sitter i styret i DNP. Det 
er ønskelig med en representant fra Helse Midt.   

Æresmedlem (Bie) 

Æresmedlemmer: Ingen nominert i forkant av årsmøtet 2019. Avdelingen 
oppfordres til å nominere kandidater. 

 
 
06/19. Årsmøte og endring av årsmøtestruktur (Lobmaier)  

På grunn av ny spesialistutdanningsstruktur, som trådte i kraft for LIS 1 1.8.2017, 
og som trår i kraft for LIS 3 1.3.2019, ser styret et behov for å endre 
årsmøtestrukturen. 
Ansvaret for kursavviklingen er nå lagt til Helseregionene, ved de regionale 
utdanningssentrene (RegUT), og det er laget kursplaner for å sikre regelmessig 
kursavvikling i tråd med den nasjonale utdanningsplanen. Da de fleste kurs vil ha 
en lengde på 2-3 dager, ser styret at det vil bli vanskelig å knytte kurs til 
årsmøtene. 
Samtidig fører den nye kursstrukturen til at noen fagområder, som styret ser som 
viktige for fagutviklingen, ikke dekkes av de nasjonale kursene, som dels er 
obligatoriske. 
Styret ønsker derfor å legge om årsmøtestrukturen, slik at emner, som ikke 
dekkes i den nasjonale planen, får plass i spesialistutdanningen og gir rom for 
samhandling mellom spesialister og spesialistkandidater rundt temaer som er 
viktige for fagutviklingen. 
Dersom årsmøtekursene tas ut av det opprinnelige kurstilbudet for LIS kan man 
også få støtte fra industrien, slik at kursavgiften kan holdes nede og vi kan sikre 
foreningen fremtidige kursinntekter for videre faglig arbeid. 
Styret ser for seg en rotasjon mellom de største sykehusene, som tidligere: SUS, 
Haukeland, St. Olavs, UNN, AHUS og OUS.  
Av aktuelle temaer for årsmøtekurs før den offisielle delen foreslås: 

 Immunhistokjemi 

 Forskning i patologien 

 Diagnostiske metoder 

 Utdanning og pedagokikk - kunnskapsformidling 

 Digital patologi 



Universitetssykehusene står fritt til å velge seg et fast tema, slik enkelte har hatt 
før, eller endre tema fra gang til gang.  
Styret foreslår en rotasjon som går i en 6 års syklus, hvor hvert 
universitetsssykehus avholder møtet 1 gang i løpet av perioden. 

   

07/19. Digital patologi (Sviland) 

  Sak til årsmøte DNP –  Trondheim 7 mars 2019 
Lisbet Sviland 
Leder for prosjektstyret 
 
Nasjonalt digital patologi prosjekt – samhandling på tvers av regionene.  
Det nasjonale prosjektet for digital patologi gjennomføres i regi av Nasjonal IKT 
på vegne av de fire regionale helseforetakene og er et prosjekt drevet av 
fagmiljøene for best mulig å legge til rette for digital samhandling mellom 
patologiavdelingene i hele landet. 
Parallelt med det nasjonale samhandlingsprosjektet har hver av de fire 
helseregionene enten igangsatt eller planlagt innføring av digital patologi. 
Det nasjonale prosjektet startet i 2016 med en konseptfase, deretter en 
planleggings fase og nærmer seg nå overgang fra første til andre 
gjennomføringsfase. Prosjektet er delt opp i 5 delprosjekter: 1. Samhandling 2. 
Helhetlig virksomhet. 3. Lagring av blokker, glass og digitale snitt. 4. Kodeverk, 
rekvisisjoner og svarrapporter. 5 Undervisning og forskning. 
For å muliggjøre nasjonal samhandling kreves en anskaffelse av løsning for å 
utveksle patologisvar og digitale snitt. Det er foreslått å etablere en teknisk 
plattform, ePat, på tvers av de fire helseregionene og delprosjektet Samhandling er i 
gang med å se på muligheter og utarbeide forslag til både en funksjonell og en 
teknisk modell. 
Delprosjekt Helhetlig virksomhet skal etablere nasjonale strukturer både 

organisatorisk og faglig, for å oppnå forutsigbare og likere arbeidsprosesser og 

resultater.  Når digital patologi innføres blir standardisering av arbeidsprosesser 

nødvendige for å kunne samhandle og prosjektet foreslår nasjonale strukturer som 

skal sikre faglige diskusjoner omkring slike standarder og vurdering av nye metoder 

i patologifaget.  Overordnete strukturer skal vurdere hvordan de anbefalinger som 

kommer fra fagmiljøene kan realiseres.  

I prosjektperioden er det derfor foreslått å pilotere 3 fagnettverk (Ikke-neoplastisk 
nyrepatologi, Ben- og bløtvevssvulster og Solide barnesvulster) og et 
Laboratorienettverk.  
Prosjektet etablerer piloterte fagnettverk i samarbeid med Den norske 
patologforening, Histoteknikkerforeningen, Norsk forening for klinisk cytologi og 
linjeledelse regionalt og lokalt. Fagnettverkene skal i utgangspunktet baseres på 
faggruppene fra Den Norske Patologforeningen, og vil ha som hovedoppgave å 
utarbeide og forvalte standarder for rekvisisjoner og svarrapporter for det enkelte 
fagområdet.  
 
For å forvalte og videreutvikle faget fremover foreslår prosjektet å pilotere 
etablering av et overordnet Nasjonalt forum for Digital patologi («Patologiforum»). 
Patologiforum vil i denne første fase være begrenset til å behandle forslag til faglig 
forbedring fra de nettverkene som piloteres, i tillegg til å være mottaker av 



prosjektets leveranser. Forumet må være sammensatt av representanter som har en 
slik myndighet at de kan se til at de nasjonale tiltakene blir implementert, tatt i bruk 
og fulgt opp. Patologiforum er en ny struktur i patologivirksomheten i Norge og vil 
måtte finne sin form i årene fremover. Det overordnede formålet er å sikre at 
overgangen til digital patologi i Norge skjer på en måte som gagner både patologien, 
klinikere og pasienter. 
Delprosjektet Helhetlig virksomhet har dessuten laget en anbefaling for en nasjonal 
prøvemerking. Delprosjektet Lagring av blokker, glass og digitale snitt er avsluttet, 
behandlet og godkjent av Helsedirektoratet. Delprosjektet Kodeverk, rekvisisjoner og 
helhetlig virksomhet har levert sin første utredning og anbefaling for standardisert 
bruk av kodeverk. Delprosjektet Undervisning og forskning kommer i en senere fase. 

 

08/19. Kunnskaps- og utdanningsutvalget (KUU): Forslag om endret mandat 
(Lobmaier) 

Forslag til endring av Kurs og Utdanningsutvalget i DNP 
Årsmøtet 2019 
Styret i DNP foreslår at Kurs og Udanningsutvalget (KUU) i DNP endrer mandat 
og sammensetning som skissert under: 
Navn: 
Kurs og utdanningsutvalg i Den norske patologforening (KUU) 
Sammensetning: 
Totalt 5 medlemmer 
1 fra styret i DNP 
1 fra spesialitetskomitéen 
1 LIS 
2 øvrige 
Oppnevning: 
Utvalget oppnevnes av styret for fire år, med mulighet for gjenvalg. 
Utvalget konstituerer seg selv på første møte, og velger da leder og nestleder. 
Mandat: 
Følge opp kursplanen for spesialistutdannigen i patologi i samarbeid med de 
regionale utdanningssentrene og spesialistkomiteen; hyppighet av kurs, 
deltagelse, flaskehalser og innhold 
Være koordinator for årsmøtearrangører. Sørge for oppdatert checkliste, følge 
opp priser for kurs og utstillere og koordinere tema 
Retningslinjer: 
Årsmøteplanen følger vedtaket ved Årsmøtet 2018 om rotasjon mellom de 6 
universitetssykehusene med vekslende kursinnhold. Årsmøtet skal være en arena 
der alle patologer i Norge kan møtes og utveksle erfaringer og sammen danne 
grunnlaget for fremtidens patologi. 
KUU må med jevne mellomrom evaluere årsmøteplanen og modell for 
kursavvikling, dette 
inkluderer å utrede om det vil være hensiktsmessig (økonomisk og 
administrativt) for 
DNP å være kursarrangør, uten at andre ledd i Dnlf eller universitet er involvert. 
KUU må ha oppdatert kunnskap om praktiske prosedyrer for kursarrangører og 
hvilke regler som gjelder for regnskap og revisjon. 
KUU får dekket kostnader til møte 1-2 ganger i året av DNP. 



 

9/19. Økonomi: Regnskap 2018 og budsjett 2019 (Lobmaier) 

Regnskap: se eget vedlegg «Årsrapport for DNP 2018».  
 

Budsjett Den norske patologforeningen 2019 
    

Driftsinntekter   

Medlemskontingenter (ass. Medlemmer)  kr                       500,00  

Kontingenter (tilskudd fra legeforeningen)  kr               290 000,00  

Kursinntekter (Årsmøte og årsmøtekurs)  kr                  50 000,00  

    

Driftsinntekter  kr               340 500,00  

Finansinntekter (renter)  kr                  10 000,00  

Total  kr               350 500,00  

    

Driftskostnade   

Honorarer til regnskapsfirma og revisor  kr                  75 000,00  

    

Kontingenter, internasjonale  kr                  35 000,00  

Nasjonalt og Internasjonalt arbeis  kr                  70 000,00  

    

Styremøter  kr                  70 000,00  

Reise UEMS + ESP  kr                  15 000,00  

    

Forskningsstipend  kr               150 000,00  

Beste forsknings - , poster - og påskeegg pris  kr                  16 000,00  

Gaver  kr                  15 000,00  

    

Informasjonsavtale, nettside  kr                    6 000,00  

Kontorrekvisita  kr                    2 500,00  

Porto og trykksaker  kr                    2 000,00  

Transaksjonskostnader  kr                    1 500,00  

    

Driftskostnader  kr               458 000,00  

    

Driftsresultat  kr              -107 500,00  

 
 
 


