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Referat fra møte i KUU 

Fredag 09. januar 2015, kl 10 – 16 

Sted: Legenes hus, Oslo. 
 

Tilstede:  
Tor Vikan Rise, Rune Lilleng, Ingvild Lobmaier, Hege Aase Sætran og Joanna Ågren. 
 

1. Veileder for kursarrangører 

Det ble diskutert om KUU bør lage en veileder for kursarrangører av basiskurs i patologifaget 

for LIS, se utkast i vedlegg 1.  

2. Oppsett av kursplan i patologifaget for LIS 

Innhold i kursplanen ble diskutert. Det er ønskelig at kursplanen går over 5 år med oppstart 

fra 2017. Kursene skal være basale og beregnes for leger i spesialisering. Innholdet i kursene 

skal utarbeides med utgangspunkt i det nye attestasjonsskjemaet (obligatorisk fra 1.1.2018) 

med hovedvekt på hva kandidatene skal kunne etter endt utdanning. Man bør også være 

innom, men legge mindre vekt på temaene kandidatene skal ha kjennskap til. Kursene må 

dekke: Normalanatomi/histologi, makroarbeid, histopatologi, snittseminar, 

immunhistokjemi/spesialundersøkelser, generell koding og gradering. 

 

Følgende temaer ønskes dekket i kursplanen: 

 

Diagnostiske metoder    1 dag  

GI-tractus, neoplasier    1-2 dager 

GI-tractus, ikke-neoplastiske tilstander 1 dag 

Mamma     2 dager 

Nyre og urinveier    2 dager 

Prostata og testis    2 dager 

Gyn      3 dager (evt dele opp) 

CNS, neoplasier    1 dager 

Leve, galle, pancreas    2 dager 

Ben-, bløtvev     1 dag 

Lunge      2 dager 

ØNH, øvre luftveier    2 dager 

Thyreoidea     1 dag 

Hud, inflammatoriske tilstander   1 dag 

Hud neoplasier     2 dager 

Hematopatologi    1 dag 

Immunhistokjemi    1 dag 

Placenta/perinatal diagnostikk   2 dager 

Forskning     1 dag 

 

 

Øye, hjerte/kar, oral kan evt. legges inn under andre temaer. 
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I tillegg kommer obligatoriske kurs i rettsmedisin, obduksjon, cytologi, molekylærpatologi og 

administrasjon/ledelse. 

 

Kursene fordeles til to vårkurs (inkl.kurs i forbindelse med årsmøtet)  og to høstkurs i tillegg 

til de obligatoriske kursene, se vedlegg 1. I tillegg er det Årsmøtet hvert år i mars.  

3. Kursplan 2015 – 2016 

Følgende endringer i forslaget fra forrige møte (se referat KUU-møtte oktober 2014):  

 

2015: 

Hudpatologikurs strykes. 

Forslag om å flytte gynkurs til januar 2016 og slå sammen corpus uteri med 

cervix/vulva/vagina.  

 

2016: 

GI-patologi strykes. 

Urinblærekurs strykes. 

 

Ny plan: 

2015 

Emne Tid Sted Arrangør Kommentarer 

Årsmøte NFKC 6.-7. februar    

Diagnostisk 

Immunhistokjemi 

for patologer 

18. mars Stavanger  Årsmøtekurs 

Årsmøte DNP 19.-20. mars Stavanger   

Klinisk 

molekylærpatologi 

12.13.mai Bergen  Obligatorisk 

kurs 

Uropatologi 

(prostata og testis?) 

? juni Oslo? Bernard Majak 

Rune Lilleng 

 

Perinatalpatologi, 

inkudert placenta 

12. -14. oktober Oslo Borghild Roald, 

Gitta Turowski 

 

Diagnostisk 

cytologi 

16.-20. 

november 

  Obligatorisk 

kurs 

 

2016 

Emne Tid Sted Arrangør Kommentarer 

Gynpatologi 

(vulva, vagina, 

cervix, corpus 

uteri) 

Januar  Ben 

Davidson/Cecilie 

Alfsen 

 

Årsmøte NFKC     

Pancreaspatologi ? Oslo - OUS Verbeke (OUS) Årsmøtekurs  

Årsmøte DNP ? Oslo – OUS   

Bløtvevspatologi 8.-10. Juni
 Tromsø Bjerkehagen/Haugla

nd/Viset/Isaksen 
 

Rettsmedisin    Obligatorisk 

kurs 

Obduksjons- og 

nevropatologi 

? ? ? Obligatorisk 

kurs ? 
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4. Oppgavefordeling 

Ingvild Lobmaier: 

Purrer på LIS kurs 2017 (frist for kursdato og kurssted 1 år før kursstart, kursplan bør 

foreligge 0,5 år før) 

Kontakter Ben Davidson om evt.flytt og sammenslåing av gynkurs til januar 2016.   

Kontakter Bodil Bjerkehagen ang. bløtvevskurs apr.-juni 2016. 

Kontakter VISMA om forslag til oppsett av budsjett og regnskap for kursarrangører. 

 

Tor Vikan:  

Purrer på LIS-kurs for 2018. (frist for kursdato og kurssted 1 år før kursstart, kursplan 

bør foreligge 0,5 år før) 

 

Hege Aase Sætran:  

Kontakter Stavanger og følger opp årsmøtekurset 2014. 

 
5. Neste møte 

KUU møtes i forbindelse med årsmøtet i Stavanger.  

Neste møte legges til høsten 2015. 


