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Forord 

Den norske patologforening (DNP) er en av 44 fagmedisinske foreninger, og den 
foreliggende årsrapport inneholder en gjennomgang av styrets og foreningens 
aktiviteter i 2010. Produksjonstall fra de ulike avdelinger og laboratorier er inkludert til 
internt bruk. Tallene vitner om økt aktivitet. 

Styret har i 2010 fortsatt sitt arbeid for å ”fremme patologifagets praktiske og 
vitenskapelige utvikling” i henhold til foreningens formålsparagraf. Patologifagets 
utvikling er avhengig av fokusert diagnostisk arbeid og forskning som kan utvide 
forståelsen av ulike sykdomsentiteter og bidra med nye markører og parametre som 
kan benyttes i praktisk arbeid. Internasjonalisering er et viktig stikkord for faglig 
inspirasjon, forskning og utvikling, og DNP er derfor stolt over å ha etablert et 
reisestipend som for første gang er tildelt i 2010 (overlege dr.med. Karin Collett). 
Styret har fortsatt å arbeide med retningslinjer for biobanker og legger ved dette 
årsmøtet frem et dokument som gjennomgår praktiske retningslinjer.   

Kursprogrammet er en viktig del av foreningens kontinuerlige aktivitet. Styret er 
fornøyd med jevnt og godt arbeid på kursfronten. Samarbeid mellom ulike avdelinger 
og involvering av faggruppene er to viktige prinsipper i denne forbindelse.  Saken om 
nye obligatoriske kurs har pågått en tid og er ikke endelig avgjort. Etter anbefaling fra 
Dnlf ligger den i Helsedirektoratet for endelig vedtak som ventes med det første.   

Styret ser på faggruppene som en annen viktig bærebjelke i foreningen. I 2010 ble én 
ny gruppe opprettet, Faggruppe for perinatalpatologi og placenta. Flere grupper vil bli 
oppnevnt i 2011. Ett av oppdragene til faggruppene i 2010 har vært å utarbeide nye 
kapitler til dokumentet "Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster", som 
inneholder en gjennomgang av sjekklister for diagnostikk av sentrale solide svulster. 
Dette arbeidet inngår som en viktig del av DNP’s kvalitetssikringsaktivitet. Arbeidet har 
tatt lengre tid enn forventet, og dette er kanskje uttrykk for at mange miljøer er mer 
presset enn tidligere. Informasjon om anbefalinger fra faggruppene skal legges ut på 
DNP’s nettsider. 

Dnlf meddelte høsten 2010 at man ønsket å opprette et utvalg for å vurdere formalisert 
utdanning i rettsmedisin. DNP deltar med to representanter, og arbeidet påbegynnes i 
disse dager. En annen sak som i den senere tid har vært mye diskutert innen faget er 
diagnostikk av HPV i cervix. Styret behandler også en rekke andre saker som det 
fremgår av våre referater. 

På vegne av styret vil jeg takke alle som har bidratt i løpet av 2010. Vi vil også minnes 
kollega Arne Ødegaard som har gått bort siden forrige årsmøte. 

Bergen 28. februar 2011 

Lars A. Akslen (sign.) 

Leder, Den norske patologforening 
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1.1. DEN NORSKE PATOLOGFORENINGS ORGANER 
 
Valgt for perioden mars 2010 – mars 2012 
 
 
1.1.1.  Styret 
Lars A. Akslen, leder Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Wenche Reed, nestleder Oslo universitetssykehus, Oslo 
Ying Chen, kasserer Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 
Hege Aase Sætran, sekretær Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Ståle Sund, styremedlem Førde sentralsjukehus, Førde 
Gitta Turowski, IAP-leder Oslo universitetssykehus, Oslo 
Tor-Arne Hanssen, varamedlem Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
 
 
1.1.2.  Fagutvalget 
Ståle Sund, leder, fra styret Førde sentralsjukehus, Førde 
Peer Kåre Lilleng, fra spesialitetskomitéen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Birgitta Carlsen, varamedlem Oslo universitetssykehus, Oslo 
Gøril Knutsvik, varamedlem Haukeland universitetssykehus, Bergen 
 
 
1.1.3.  IAP – Norwegian Branch 
Gitta Turowski, leder Oslo universitetssykehus, Oslo 
Hege Aase Sætran, sekretær Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Ying Chen, kasserer Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 
 
 
1.1.4.  Valgkomitéen 
Else Marit Løberg, leder Oslo universitetssykehus, Oslo 
Aud Svindland, medlem Oslo universitetssykehus, Oslo 
Hans Kristian Haugland, medlem Haukeland universitetssykehus, Bergen 
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1.2 ØVRIGE UTVALG, KOMITÉER OG REPRESENTANTER 
 
 
1.2.1.  Forskningsutvalget 
Wenche Reed, leder Oslo universitetssykehus, Oslo 
Karsten Gravdal, sekretær Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Sonja Steigen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
Ole Petter F. Clausen Oslo universitetssykehus, Oslo 
Sverre Torp St. Olavs Hospital, Trondheim 
 
 
1.2.2.  Kvalitetsutvalget 
Lisbet Sviland, leder Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Torill Sauer Oslo universitetssykehus, Oslo 
Vidar Isaksen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
 
 
1.2.3.  UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes) 
Nils Petter Aardal, fra DNLF Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Gitta Turowski, fra DNP Oslo universitetssykehus, Oslo 
 
 
1.2.4.  Akkrediteringskomitéen 
Kjell Kjellevold Stavanger universitetssykehus, Stavanger 
 
 
1.2.5.  Spesialitetskomitéen i patologi 
Rune Lilleng, leder Sykehuset Buskerud, Drammen 
Runa Braun Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
Peer Kåre Lilleng Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Birger F.M. Laane Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 
Øystein Størksen St. Olavs Hospital, Trondheim 
Rolf E. Steen, varamedlem Nordlandssykehuset, Bodø 
Lars Helgeland, varamedlem Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Ellen Berget, varamedlem Haukeland universitetssykehus, Bergen 
 
 
1.2.6. Representant i FaMe 2010-2011 (Fagmedisinske foreninger i Dnlf) 
Wenche Reed Oslo universitetssykehus, Oslo 
 
 
1.2.7.  Legeforeningens landsstyre 2010-2011 (fra Fagmedisinske foreninger) 
Wenche Reed Oslo universitetssykehus, Oslo 
 
 
1.2.8.  European Group for Molecular Pathology (European Society of Pathology) 
A. Kathrine Lie Oslo universitetssykehus, Oslo 
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1.2.9.  Faglig råd for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 
Ying Chen Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 
 
 
1.2.10. Nasjonal rådgivningsgruppe i Mammografiprogrammet 
Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
 
 
1.2.11. Mammografiprogrammets patologi-gruppe 
Kjell Kjellevold Stavanger universitetssykehus, Stavanger 
Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Wenche Reed Oslo universitetssykehus, Oslo 
Peter Blom Akershus universitetssykehus, Oslo 
Jon Lømo Oslo universitetssykehus, Oslo 
 
 
1.2.12. Representant Gynekologisk kreftregister 
G. Cecilie Alfsen Akershus universitetssykehus, Oslo 
 
 
1.2.13. Representant Norsk Brystkreftregister 
Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
 
 
1.2.14. Representant NordiQC 
Jan Klos Stavanger universitetssykehus, Stavanger 
 
 
1.2.15. Nettredaktør DNP  
G. Cecilie Alfsen Akershus universitetssykehus, Oslo 
 
 
1.2.16. Norsk APMIS-redaktør 
Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
 
 
1.2.17. Medarbeidere i Tidsskriftet (fra Tidsskriftets nettside 24.2.2011) 
Steinar Aase Fylkeslegen i Telemark, Skien 
Aasmund Berner Oslo universitetssykehus, Oslo 
Christian Lycke Ellingsen Stavanger universitetssykehus, Stavanger 
Ole Didrik Lærum Haukeland universitetssykehus, Bergen 
 
1.2.18. Ad hoc grupper 
Arbeidsgruppe for formalisert utdanning og kompetanse i rettsmedisin 
G. Cecilie Alfsen Akershus universitetssykehus, Oslo 
Harald Aarset St. Olavs hospital, Trondheim 
 
Helsedirektoratets arbeidsgruppe for cervixprøver 
Olav K. Vintermyr Haukeland universitetssykehus, Bergen 
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1.3. FAGGRUPPER I PATOLOGI 
 
 
1.3.1.  Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) 
Elin Mortensen, leder  Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
Per Bøhler Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Oslo 
Torill Sauer Oslo universitetssykehus, Oslo 
Marianne Brekke St. Olavs Hospital, Trondheim 
G. Peter Blom Akershus universitetssykehus, Oslo 
Lars A. Akslen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Jan Baak Stavanger universitetssykehus, Stavanger 
 
 
1.3.2.  Norsk Gastrointestinal Cancergruppe (NGCG) 
Solveig Nordheim Andersen, leder Akershus universitetssykehus, Oslo 
Else Marit Løberg Oslo universitetssykehus, Oslo 
Susanne Buhr Wildhagen Stavanger universitetssykehus, Stavanger 
Sonja Steigen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
Patricia Mjønes St. Olavs Hospital, Trondheim 
 
 
1.3.3. Norsk Urologisk Cancergruppe (NUCG) 
A. Kathrine Lie, leder Oslo universitetssykehus, Oslo 
Ole Johan Halvorsen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Tor-Arne Hansen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
Aud Svindland Aker universitetssykehus, Oslo 
Trond Viset St. Olavs Hospital, Trondheim 
 
 
1.3.4.  Faggruppe for molekylærpatologi 
A. Kathrine Lie, leder Oslo universitetssykehus, Oslo 
Lill-Tove Busund Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
Harald Aarset St. Olavs Hospital, Trondheim 
Olav Vintermyr Haukeland universitetssykehus, Bergen 
 
 
1.3.5.  Norsk Melanomgruppe 
Lars A. Akslen, leder  Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Trine Brevik Oslo universitetssykehus, Oslo 
Ole Petter F. Clausen Oslo universitetssykehus, Oslo 
Harald Aarset St. Olavs Hospital, Trondheim 
Sonja Steigen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
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1.3.6.  Norsk Lymfomgruppe 
Jan Delabie, leder Oslo universitetssykehus, Oslo 
Lars Uhlin-Hansen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
Jan Klos Stavanger universitetssykehus, Stavanger 
Harald Aarset St. Olavs Hospital, Trondheim 
Lars Helgeland Haukeland universitetssykehus, Bergen 
 
 
1.3.7.  Norsk Lungekreft og ØNH gruppe 
Peter Jebsen Oslo universitetssykehus, Oslo 
Friedemann Leh Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Elin Richardsen, permisjon høst 2009-vår 
2010. Vikar: Oddrun Kolstad 

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 

Anne Britt Abusland St. Olavs Hospital, Trondheim 
 
 
1.3.8. Norsk Gynekologisk Cancergruppe 
Ben Davidson, leder  Oslo universitetssykehus, Oslo 
Bjørn Inge Bertelsen Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Anne Britt Abusland St. Olavs Hospital, Trondheim 
Anne Ørbo Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
 
 
1.3.9.  Norsk Nevroendokrin Tumor Gruppe (NNTG) 
Ole Petter F. Clausen Oslo universitetssykehus, Oslo 
Bjørn Westre Ålesund sjukehus, Ålesund 
 
 
1.3.10. Faggruppe i perinatalpatologi og placenta 
Gitta Turowski, leder Oslo universitetssykehus, Oslo 
Borghild Roald Oslo universitetssykehus, Oslo 
Aage Erichsen Oslo universitetssykehus, Oslo 
Christina Vogt St. Olavs Hospital, Trondheim 
Karin Collet Haukeland universitetssykehus, Bergen 
Tor Arne Hanssen Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 
Ricardo Laurini Sentralsykehuset i Nordland, Bodø 
Ståle Sund Førde sentralsjukehus, Førde 
Bjarne Lomholt Beck Helse Fonna, Haugesund 
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2.1. FORENINGENS MEDLEMSTALL 
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2.2. ÆRESMEDLEMMER 
 
 
Navn Oppnevnt  

Aagot Christie Løken 1983 1911 - 2007 

Bjarne Reidar Eker  1983 1903 - 1996 

Leiv Kreyberg  1983 1896 - 1984 

Thorvald Stokke  1983 1910 - 1995 

Erik Waaler  1983 1903 - 1997 

Kristen Arnesen  1988 1918 - 2005 

Olav Hilmar Iversen  1988 1923 - 1997 

Fredrik Skjørten  1988                1927 

Rolf Gundersen  1993 1936 - 2004 

Leif Jørgensen  1995                1926 

Anna Elisabeth Stenwig  1998                1936 

Per Brandtzæg  1998                1936 
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3. STYRETS AKTIVITETER 
 
 
3.1. Referat fra styremøte 17.2.10 
 
Tilstede:  Lars A. Akslen, Wenche Reed, Ståle Sund, A. Katrine Lie, Ying Chen og Hege 

Aase Sætran. G. Cecilie Alfsen var tilstede under behandling av sak 9/10.  
 
Sak 1/10 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
  Godkjent uten merknader 
 
Sak 2/10 Godkjenning av referat fra styremøte 2.12.09. 
  Godkjent uten merknader 
 
Sak 3/10 Orienteringssaker:  
   
  Høring: Endring av retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet. Frist 1.2.10. 
  Styret synes ikke det er behov for egen uttalelse fra DNP. 
 
  Høring: Endring av forretningsorden for Landsstyremøtet 2010. Frist 1.3.10. 
  Styret synes ikke det er behov for egen uttalelse fra DNP. 
 

Høring: Strategi for modernisering og samordning- sentrale helseregistere. Frist 
1.3.10. Wenche orienterte om den omfattende rapporten.  
Styret er enige i at det ikke er behov for egen uttalelse fra DNP 
 
Høring: Utkast til policynotat om utdanning. Frist 10.3.10. 
Styret synes ikke det er behov for egen uttalelse fra DNP. 
 
Høring: Statusrapport 2010: Belastninger i tidlige livsfaser. Frist 25.3.10. 
Vurdert som uaktuell for DNP.  
 
 DNPs forskningsstipend. Utlyst 14.12.09. Søknadsfrist 20.1.10. 
Styret har ikke mottatt søknader. Det vil bli gjort oppmerksom på dette stipendet 
på Årsmøtet i Tromsø. Styret er enige om at stipendet for 2010 kan reutlyses. 
Lars og Hege får ansvar for dette. Midler må utbetales i 2010 for at det skal gå i 
orden med regnskapet.  

 
Ny spesialitetskomité i patologi - oppnevning. Lars orienterte. 
Christina Vogt Isaksen ønsker ikke å sitte i spesialitetskomitéen en periode til, 
og det er behov for et nytt fast medlem. Rune Lilleng som er leder for komitéen 
har anbefalt Ø. Størksen som nytt fast medlem. Han har tidligere vært Ylf 
representant i spesialitetskomitéen. Lars vil undersøke med aktuelle kandidater 
og sende svar til Dnlf.  
 

  SNOMED koder. Hege orienterte.  
Det er tilbakevendende problemer med nye koder og standardisering av disse. 
KITH har visstnok planlagt ny gjennomgang av kodene på vårparten 2010, men 
dette har ikke DNP fått informasjon fra KITH om. Det synes å være behov for 
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representant fra patologimiljøet som kan respondere på spørsmål om koder, dette 
hører ikke naturlig innunder styrets arbeidsområder.  

 
DNPs faggruppe for Molekylærpatologi har søkt om opptak under 
Onkologisk Forum.  
Lars og Kathrine orienterte. Det er behov for overordnet dialog med onkologisk 
forum angående prosedyrer for tilknytning av faggrupper til forumet. Lars 
foreslår at denne prosessen foregår i den kommende styreperioden, og at det nye 
orienterer onkologisk forum om at DNPs faggrupper eksisterer. Faggruppe for 
Molekylærpatologi har sendt en selvstendig henvendelse til onkolgisk forum. 
Styret tar dette til etterretning, og ber om kopi av svar.  
 
Nytt medlem til Faglig Rådgivningsgruppe for Masseundersøkelsen mot 
Livmorhalskreft - oppnevning. Lars orienterte. 
Elin Mortensen ønsket å gå ut av denne gruppen. Ying Chen er forespurt og har 
sagt seg villig til å være nytt medlem i gruppen. Hun er oppnevnt og har allerede 
deltatt på møte i denne gruppen.  
 
Medlem til arbeidsgruppe for cervixprøver (Helsedirektoratet) - 
oppnevning. Lars orienterte. 
Henvendelsen er gått via Helsedirektøren, Dnlf og til sist DNP som har foreslått 
overlege Olav Vintermyr (Haukeland). Han er allerede oppnevnt.  
 
KLPs arbeidsmiljøpris tildelt avdeling for patologi i Tønsberg.  
Styret gratulerer! Ying oppfordres til å dele sine erfaringer med Årsmøtet, og 
dette settes opp som egen sak på forretningsmøtet.  
 
Maler ved colorektale karsinomer - henvendelse fra NGICG-CR. Lars 
orienterte.  
DNP har mottatt invitasjon om samarbeid om etablering av felles nasjonale 
maler, i først omgang i form av et møte mellom NGICG-CR og DNP. Bruk av 
elektroniske maler er diskutert gjentatte ganger i DNP, og det er fortsatt behov 
for grundigere utredning av denne saken før styret tar prinsipiell stilling til alle 
aspekter ved bruk av maler for biopsibesvarelse. Lars vil være i dialog med 
NGICG-CR om deres henvendelse.  
 
Nye medlemmer i DNPs faggrupper – oppnevning. 
Anna Bofin trekker seg fra mammagruppen. Ved behov for nye representanter 
skal styret få beskjed, og det er styret som skal oppnevne nye representanter til 
faggruppene. 
 
Medlemslister Dnlf. Hege orienterte.  
Dnlf har sendt ut informasjon om at utsendte medlemslister ikke er ment til 
kommersielt bruk. Dette har aldri vært aktuelt for DNP, og taes til etterretning av 
styret.  
  
Elektronisk arkiv.  
Utsettes.  
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Sak 4/10 Kursprogram - status og oppdatering. Ståle innledet. 
Styret i DNP har sammen med spesialitetskomitéen i patologi sendt henvendelse 
om godkjenning av nye obligatoriske kurs til Dnlf. Svar med forslag til 
justeringer er mottatt. Dnlf mener at alle obligatoriske kurs bør avholdes minst 
hvert 2. år slik at utdanningskandidatene ikke forsinkes i sin utdanning i påvente 
av å kunne delta på obligatoriske kurs. Fagutvalget, styret og spesialitetskomitén 
mener hvert 3 år burde holde, men at vi bør forsøke å imøtekomme Dnlf ved å 
prøve å øke frekvensen for kurs i Molekylærpatologi og Obduksjonspatologi. 
Lars og Ståle vil jobbe videre med saken.  

 
Sak 5/10 Forskning i patologi - status og oppdatering.  

Wenche skal orientere om FU sitt arbeid på Årsmøtet. Videre foreslår FU at 
vedtektene til DNP endres slik at minst ett medlem i styret må ha dr.grad, 
forskningskompetanse eller lignende. Styret er i utgangspunktet positive til 
forslaget, men tror ikke det er tilstrekkelig tid til å utrede denne saken før 
årsmøtet i Tromsø 2010. 

 
 
Sak 6/10 Strateginotat: patologers deltagelse i samarbeidsprosjekter. Lars innledet. 

Notat ble utdelt på møtet. Notatet er planlagt utsendt til behandling på Årsmøtet 
12.3.2010. Styret gir sine kommentarer til Lars snarest.  

 
Sak 7/10 Biobanker - policynotat. Wenche innledet. 

Ny versjon utsendt før møtet. Det er ikke en konkret, detaljert anbefaling, men 
”state of the art” dokument. Dokumentet er planlagt fremlagt for Årsmøtet 2010 
som foreningens policy for biobanker. 

 
Sak 8/10 Sertifisering av rettsmedisinere. Lars orienterte.  

DNP har respondert på orientering fra NRF (sak 45/09), og Lars har hatt kontakt 
med Dnlf som ønsker et møte mellom NRF, Dnlf og DNP for å arbeide videre 
med saken. Lars er innkalt til møte i Dnlf, og vil ta saken videre.    

 
Sak 9/10 DNPs nettsider. Diskusjon med nettredaktør.  

Nettradaktør Cecilie var tilstede under behandling av denne saken. Innspill fra 
Forskningsutvalget ble diskutert:  
1; kan der være behov for en stedfortreder? Leder i NFKC, Jon Lømo har sagt 
seg villig.  
2; er det aktuelt med avlønning av vervet? Dette ønsker ikke nettredaktøren som 
anser oppgaven som et tillitsverv.  
Styret hadde også en del kommentarer om innhold og utforming, dette ble 
diskutert og nettredaktøren tar med seg innspillene videre. 

 
 
Sak 10/10 Årsmøte 12.3.2010 i Tromsø. Lars innledet.  
  Saksliste planlagt. 
 
Sak 11/10 Gaver i forbindelse med kurs og andre bidrag for DNP. Ying innledet. 

Etter innføring av ny regnskapslov har DNP fått strenge revisorer, og alle 
utgifter skal være begrunnet i vedtektene eller egne vedtak. Det har kommet opp 
spørsmål om vi kan bekoste mindre gaver og påskjønnelser ved gode initiativ. 
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Dette har tradisjonelt vært gjort ved årsmøtet, men ikke ved andre kurs. Styret 
mener at kurs der kursleder honoreres av Dnlf ikke skal belønnes av styret i form 
av gaver, kun ved kurs der man ikke får honorar kan det gis gaver. 
Årsmøtekomitéen blir vanligvis belønnet av styret i DNP. Første gang et 
obligatorisk kurs arrangeres kan man gi blomster.  

 
Sak 12/10  Økonomi. Ying innledet.  

Ying informerte om DNPs vedvarende gode økonomi. Styret undertegnet 
regnskapet for 2009. 

 
  Eventuelt. 
  Ingen saker meldt.  
 
 

Bergen 19.4.10 
 

Lars A. Akslen (sign.)    Hege Aase Sætran (sign.) 
  Leder       Sekretær 
 
 
3.2. Referat fra strategimøte 9.-10.6.10 
 
Tilstede:  Lars A. Akslen (ikke tilstede 10.6), Wenche Reed, Ying Chen (ikke tilstede 

10.6), Gitta Turowski, Ståle Sund og Hege Aase Sætran 
 
Sak 13/10 Godkjenning av innkalling og saksliste.  
  Godkjent uten merknader.  
 
Sak 14/10 Godkjenning av referat fra styremøte 17.2.10. 
  Godkjent uten merknader. 
 
Sak 15/10 Foreløpig godkjenning av referat fra årsmøte 12.3.10. 
  Foreløpig godkjent uten merknader. 
 
Sak 16/10 Konstituering av det nye styret 2010-2011 
  Presentasjon av styrets medlemmer.  

Lars ble valgt som styreleder av Årsmøtet. 
Wenche er nestleder og leder av Forskningsutvalget.  
Ying er kasserer.  
Ståle er leder av Fagutvalget.  
Hege er sekretær.  
Gitta er valgt inn som IAP – representant.  

 
Sak 17/10 Orienteringssaker:  

- Høring: Forslag om endring av retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon 
til legers videre og etterutdanningskurs. Frist 25.3.10.               
Styret mener det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP.  
 

- Høring: Landsstyresak - Ekstrakontigent. Frist 1.4.10.                  
Styret mener det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP.  
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- Høring: Landsstyresak Lovendringsforslag - regionsutvalg. Frist 1.4.10. 
Styret mener det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP.  

 
- Høring: Landsstyresak - Forslag fra norsk forening for allmennmedisin. Frist 

7.4.10. 
Styret mener det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP.  
 

- Høring: Strategi 2020. Frist 21.4.10.        
Styret mener det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP.  
 

- Høring: Modeller for faste stillinger for leger i spesialisering. Frist 30.4.10. 
Styret mener det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP.  

 
- Høring: Helsedirektoratets forslag om endring av turnustjenesten til 

nybyrjarstillingar for legar - praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna 
legar. Frist 3.6.10.          
Styret mener det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP.  
 

- Høring: Utkast til policynotat - alkohol vår største rusutfordring. Frist 
26.7.10.            
Styret mener det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP.  
 

- IAP. Diverse henvendelser. (Hege). Det er blant annet kommet 
spørreundersøkelse om nyhetsbrev fra IAP og spørsmål om kandidater til 
verv i IAP.  

 
Styret er av den oppfatning at henvendelser fra IAP kan vurderes av Gitta og 
Hege som tar stilling til hva som skal videre til styret. Gitta kan ta seg av 
hovedkorrespondansen med IAP.  
 

- FaMe. (Wenche) 
Wenche har deltatt i landsrådet som FaMe medlem. Dette var et møte med 
mange saker. I møte fremmet FaMe et forslag angående kvalitetsregistre, og 
Wenche vil kontakte Dnlf for å få vite mer om saken. FaMe kan være en 
arena der DNP kan fremme saker som vi mener Dnlf bør fokusere på.  
 

- Praktisk veileder for årsmøtearrangører i DNP, utkast fra Sonja Steigen. 
(Hege).                     
Styret diskuterte utkastet og ble enige om at Hege justerer veilederen basert 
på styrets kommentarer. Justert versjon sendes til styret for kommentarer før 
utsending til kursarrangør og nettsidene.  
 

- Takster. (Ying). Oppfølgning av sak 38/09 
Ying har henvendt seg til Forhandlingsøkonom i Dnlf som bekrefter at 
takstene er fastsatt ensidig av Justisdepartementet. Dnlf har framsatt krav om 
justeringer, men har ikke forhandlingsrett. Nylig har takstene for 
mikrobiologiske undersøkelser økt. Ying vil undersøke saken videre med 
hensyn på hvordan denne takstøkningen ble initiert.  

 
-     Nytt medlem i spesialitetskomitéen i Patologi. (Lars) 
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Dnlf har oppnevnt overlege Størksen, St. Olavs, som nytt medlem i 
spesialitetskomitéen i Patologi, etter forslag fra DNP. Størksen erstatter C. 
Vogt. 
 

- Lars har fått en henvendelse fra ”Visit Norway” som ønsker at DNP skal 
søke om europeisk kongress i patologi (ESP) for å profilere Norge og Oslo. 
Kongressen i 2011 skal være i Helsinki. Fra 2011 vil det være årlige ESP 
kongresser. Ying har mottatt lignende henvendelse fra ”Visit Norway” 
vedrørende cytologikongress. Styret er enige om at det krever et stort arbeid 
å arrangere en kongress av denne størrelsen, og det vil kreve mange års 
planlegging. Man kan knytte tettere faglige bånd, og synliggjøre faget ved en 
slik kongress. Styrets rolle ville være å etablere lokale komitéer og være 
støttespillere for disse. Styret er imidlertid av den oppfatning at det ikke er 
aktuelt å fremme en slik sak i foreliggende periode (2010-2011).  

 
- Lars er valgt inn som styremedlem i Den norske kreftforening. Styret 

gratulerer.  
 
Sak 18/10 Oppsummering etter Årsmøtet 2010 - videre arbeid. 

- Sertifisering av rettsmedisinere. (Lars) 
Møte mellom DNP, NRF og Dnlf er planlagt 18. august. Lars vil delta og 
vurderer å ta med Harald Aarset som bisitter. DNP har signalisert at det er 
ønskelig at Dnlf har et forslag til løsning før man kommer til møtet. Mulige 
løsninger kan være å arbeide for opprettelse av rettspatologi som gren-
spesialitet under patologi. Såkalt kompetanseområde passer ikke like godt 
som "godkjenningsordning" for rettsmedisin, da kompetanseområde er ment 
å kombinere flere spesialiteter.  

 
- Patologens rolle i forskningsprosjekter - strategidokument. (Lars) 

På Årsmøtet 2010 ble grunnlagsnotatet vedtatt. Det kom frem ønsker om mer 
detaljerte retningslinjer for deltagelse i forskningsprosjekter, særlig med 
hensyn til prinsipper for prissetting av tjenester.  
Forskningsutvalget får i oppdrag å arbeide videre med utkast til veileder for 
prissetting av ulike patologitjenester, både av teknisk karakter og med 
hensyn til kompetanse. Utkast behandles på styremøte.   
Styreleder presiserte også viktigheten av å sikre eierskap til patologidata som 
inngår i ulike registre, og Forskningsutvalget ble bedt om å vurdere hvorvidt 
det kan være hensiktsmessig med mer utfyllende retningslinjer på dette 
punktet. 
 

- Kursprogram. Ståle innledet. 
Vedrørende de to foreslåtte nye obligatoriske kurs, så er den saken nå hos 
Dnlf etter at DNP har justert forslaget i henhold til Dnlf sine innspill. Brev 
med anbefaling ventes å bli sendt fra Dnlf til Helsedirektoratet, som er 
godkjenningsinstans, i nær fremtid.  
Fagutvalget har mottatt flere tilbakemeldinger fra potensielle kursarrangører 
i etterkant av Årsmøtet og etter forespørsel fra Fagutvalget.  Tidsplanen blir 
kanskje ikke slik som skissert, men mange av kursene er planlagt innen 
rimelig tid.  
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Nettkurs som kan være aktuelle for patologi kan også komme inn på listen, 
som kurs i utfylling av Dødsattester.  
 

- Annet. 
Ying har mottatt mange positive kommentarer i etterkant av Årsmøtet om at 
styret har gjort godt arbeid.  
 

Sak 19/10 Forskning i patologi – videre arbeid. 
Policydokument for biobanker, videre tiltak. (Wenche) 
Generelt er biobank et felt med mye spennende på gang. Det er blant annet 
bevilget nasjonale midler for arbeid med biobanker. Denne inkluderer også et 
sporingsprosjekt og hvordan dette kan tilpasses patologifaget. Wenche ønsker å 
starte en prospektiv diskusjon om biobanker (tumorbiobanker) i forhold til 
DNP’s faggrupper, om disse skal ha en rolle ved å tilrettelegge for opparbeidelse 
av biobanker for ulike tumorgrupper. Tanken er at DNP i alle fall kan bidra med 
retningslinjer for ”best practice”.  
Forslag til videre arbeid med biobanker i DNP:   
- Biobanker som tema ved seminar i regi av DNP?  
- Oppfølgning av tidligere henvendelse til avdelingene vedrørende biobanker?  
- Wenche kan aktualisere temaet i FaMe som DNP’s representant?  
- Jobbe for link mellom diagnostikk og forskning – legge til rette for uttak av 
materiale til forskning i den vanlige rutine selv om det ikke er pågående prosjekt 
til enhver tid.  
- Søyland i Dnlf’s forskningsutvalg kan kanskje bli invitert til fremtidig 
styremøte for å diskutere samarbeid innad i Dnlf vedrørende forskning.  
- Andre pågående tiltak er nettsiden med intervjuer, dr.grader og statistikk.  
 

Sak 20/10 Kvalitetssikring i patologi. (Ying) 
- Cytologforeningens kvalitetsdokument.  
Styret i DNP har fått oversendt endelig versjon av rapporten ”Kvalitetssikring i 
cervixscreening” fra NFKC for styrets endelige tilslutning.  
DNP tar rapporten i hovedsak til etterretning, men DNP mener at det skal være 
leger som er avdelingsleder og medisinsk ansvarlig og at disse rollene må være 
forente. DNP vil derfor be om at NFKC endrer dette punktet før DNP gir sin 
fulle tilslutning.  
 
Vedtak: Det faglige innhold i rapporten godkjennes. Praksis bør være at 
patologiavdelinger skal være ledet av spesialist i patologi, og at ledelse av 
cytologivirksomheten i avdelingen skal legges til spesialist i patologi med 
spesialkompetanse i cytologi. Dokumentet er ikke i samsvar med dette. Styret vil 
derfor be om et nytt utkast der dette er endret. Brev om dette sendes til NFKC.  
 
- Generell kvalitetssikring, lokalt og nasjonalt.  
Videre arbeid med kvalitetssikring i DNP; I hvilken form og med hvilke aktører? 
Hvilken rolle kan DNP ha? 
Kvalitetsarbeid er satt på dagsorden og er blitt mer synlig i alle helseforetak. 
Akkreditering blir stadig mer aktuelt. 
Lars påpeker at det eksisterer et dokument utarbeidet av Bostad m.fl i regi av 
DNP i 1994-95. Styret diskuterte om dette kan oppdateres i tråd med dagens 
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krav til kvalitet, og om faggruppene kan være ansvarlige for oppdatering av 
kvalitetskrav innen sine fagfelt.  
Et viktig spørsmål er om DNP i større grad skal bidra til nasjonale føringer for 
kvalitetssikring av det diagnostiske arbeidet, utover det som gjøres på den 
enkelte avdeling.  I Helse Sør Øst er det nå opprettet en komité som utreder 
kvalitetssikring for laboratorietjenester (inkl patologi) innenfor dette foretaket, 
og Ying er med i gruppen som har utarbeidet en rapport. Ying vil oversende 
denne til styret (Framtidig organisering av laboratorietjenester). Styret vil jobbe 
videre med denne saken.  
 

sak 21/10 Strategisk arbeid i DNP.  
Lars foreslo at styret i løpet av perioden utarbeider en strategisk plan. Her kan 
det samles strategiske notater og delplaner som er utarbeidet og som det arbeides 
med fremover. Hege vil oppsummere styrets diskusjon i et notat som danner 
grunnlag for videre arbeid.  
 

Sak 22/10 Maler i patologi. (Lars)  
Bruk av elektronisk mal har vært diskutert både i styret og på Årsmøtet 2010. Av 
flere grunner ser styret det som uhensiktmessig at DNP skal videreføre arbeidet 
med elektroniske maler (templater) for rapportering av diagnoser.  
Styret ser det som viktig å arbeide videre for standardisering av diagnostiske 
besvarelser i patologi, for eksempel innen feltet maligne svulster. En viktig del 
av dette vil være å foreta en oppdatering av "Veileder i biopsibesvarelse av 
maligne svulster" etter forespørsel fra Dnlf. Styret vil sende brev til faggruppene 
der det blir bedt om forslag til nye kapitler. Det skal trekkes inn nye forhold 
(diagnostiske elementer og parametre) som har klinisk betydning, og det skal 
taes med utvalgte referanser. Frist settes til 15. september.  
 
Vedtak: Styret arbeider videre med standardisering av patologibesvarelse, og 
"Veileder for biopsibesvarelse av maligne svulster" skal oppdateres. Forslag til 
ny versjon av de ulike kapitler utarbeides av faggruppene, og arbeidet 
koordineres av styret. Frist for tilbakemelding fra faggruppene er 15. september 
2010. 

 
Sak 23/10 Faggrupper i patologi. (Hege)  

Styret har inntrykk av at det varierer i hvor stor grad de ulike faggruppene er i 
funksjon. Styret vil i løpet av høsten 2010 følge opp dette.    
Andre grupper som kan være aktuelle som faggrupper i DNP:  
Perinatal og placentapatologi. Nasjonal placentagruppe har allerede hatt to 
møter. Det er utarbeidet diagnosekriterier og planlagt kurs i perinatalpatologi. 
Gruppen ønsker status som faggruppe i DNP, og styret ber om et notat hvor det 
søkes om dette.   
Andre grupper:  
Norsk nevroendokrin gruppe (p.t. to medlemmer) – kan denne inngå i 
gastrogruppen? Styret vil rette en henvendelse til gruppen om dette kan være et 
alternativ.  
Styret vil ikke foreslå nye grupper med det første, men følge opp de grupper som 
nå er opprettet.  
Styret har mottatt kopi av svar fra Onkologisk forum til faggruppe for molekylær 
patologi vedrørende gruppens ønske om å bli anerkjent som faggruppe under 
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Onkologisk forum. Saken er behandlet i styret for Onkologisk forum som avslo 
søknaden.  
 

Sak 24/10 DNP forskningsstipend.  
Kun 1 søknad er kommet inn til styret innen fristen. Reisen og oppholdet det var 
søkt om var under planlegging da søknadsfristen gikk ut, så enkelte formalia var 
ikke fullstendige. Det faglige innholdet i søknaden tilfredsstiller kravene som er 
stilt i utlysningsteksten.  
 
Vedtak: Styret innvilger søknaden med de forbehold som er gitt om at enkelte 
formalia må spesifiseres ytterligere.  

 
Sak 25/10 HPV diagnostikk. (Lars) 

Styret har mottatt en bekymringsmelding fra B. Hagmar, som frykter at 
molekylærpatologisk diagnostikk av HPV overflyttes fra patologiavdelinger til 
andre typer laboratorium, som mikrobiologiske avdelinger.  
Styret støtter intensjonen om at patologifaget har en viktig rolle innen HPV 
diagnostikk. Lars informerer Hagmar om styrets innstilling.   
 

Sak 26/10 Økonomi. Ying informerte. 
  På konto 1.174 895,-(sparekonto) + 8.793,-(brukskonto).  
 
  Eventuelt  
  Ingen saker meldt. 
 
  Bergen 28.9.10. 
 

Lars A. Akslen (sign.)   Hege Aase Sætran (sign.) 
 Leder      Sekretær 

 
 
3.3. Referat fra styremøte 29.9.10 
 
Tilstede:  Lars A. Akslen, Wenche Reed (fraværende kl 11.30-13.30, under behandling av 

sak 31/10, 32/10 og 33/10), Ying Chen, Ståle Sund, Gitta Turowski og Hege 
Aase Sætran 

 
Sak 27/10 Godkjenning av saksliste og innkalling. 
  Godkjent uten merknader. 
 
Sak 28/10 Godkjenning av referat fra styreseminar 9.-10.6.10.  

Der var mindre kommentarer til enkelte formuleringer. Korrigert versjon av 
referatet sirkuleres til styret for godkjenning før utsending til nettsiden. 
 

Sak 29/10 Orienteringssaker. 
  Høring: Funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse Sør-Øst. Frist 30.9.10. 

En patolog er representert (Rolf Bie) i gruppen som har sett på 
funksjonsfordelingen. Prosessene i Helse Sør-Øst har betydning også for resten 
av landet, men det er lite rom for diskusjon.  
Styret finner at det ikke er hensiktsmessig med en egen uttalelse fra DNP.  
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  Høring: Pliktmessig avhold for helsepersonell. Frist 1.9.10. 
  Styret mener at det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP.  
 

Høring: Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetlig 
hjelpemiddeltilbud. Frist 1.10.10. 
Styret mener at det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP. 
 
Høring: Høring - policynotat om psykisk helsearbeid i kommunene – en samlet 
tjeneste. Frist 27.10.10. 
Styret mener at det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP. 
 
Høring: Ultralyd i allmennmedisin. Frist 3.11.10. 
Styret mener at det ikke er grunnlag for egen uttalelse fra DNP. 
 
Arkiv DNP 
Deler av papirarkivet fra slutten av 1990-tallet er nå kommet til Hege, sendt fra 
Svetlana Tafjord.  
 
Statusrapport; medlemmer i DNP. 
Styret mottar jevnlig fra Dnlf rapport over antall medlemmer i DNP og fordeling 
i forhold til alder og kjønn. Antall medlemmer i DNP er nå 300. 
 
Nytt fra IAP  
Neste kongress for IAP er i Sao Paolo snarlig. Der skal det også være 
forretningsmøte, og her bør IAP Norge være representert. Gitta kan ikke reise. 
Hun vil undersøke om det er noen som skal dra, og som kan stille på 
forretningsmøte som representant for Norge.  
 
Årsmøte 2011, inkl veileder for kurs- og årsmøtearrangører 
Dato for Årsmøtet 2011 er 17.-19. mars. Arrangør er OUS.  
Styret gjennomgikk justert versjon av veileder for kursarrangører. Veilederen vil 
bli lagt ut på nettsiden.    
 
UEMS 
Lars foreslår at leder av fagutvalget bør være DNPs representant i UEMS, og 
ikke IAP representanten som det tidligere har vært. Dette fordi UEMS har mye 
fokus på utdanning av spesialister i patologi. Styret er enige i dette.  
Gitta var på møtet i juni, og refererte kort derfra. Ståle vil heretter overta denne 
funksjonen. 
 
Kursprogram i DNP - status og oppdatering 
Brev om forslag til nye obligatoriske kurs er sendt fra Dnlf til Helsedirektoratet.  
Forslaget er i tråd med det som ble utarbeidet av DNP og spesialitetskomitéen. 
 
Transplantasjonsutvalg HOD 
Lars informerte om at det er opprettet et nytt transplantasjonsutvalg fra HOD. 
Dette er et bredt utvalg der fire patologer er inkludert; Alfsen, Lilleng, Steigen 
og Lycke Ellingsen. DNP har ikke vært involvert i dette.    
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HPV 
Lars informerte litt om utvikling i HPV feltet. Her følger styret (særlig Ying) 
med på det som skjer, og vurderer fortløpende om det er behov for innspill fra 
DNP. Takstene for HPV tester er foreløpig ikke fjernet, men dette har vært på 
tale.   
 

Sak 30/10       Forskningssamarbeid i patologi (Wenche/Lars). 
Forskningsutvalget hadde utarbeidet en rapport på anmodning fra styret, og 
denne omhandlet praktiske aspekter ved biobanking og forskningssamarbeid i 
patologi. Styret kom med foreløpige tilbakemeldinger, og Wenche ønsker flere 
kommentarer som da blir vurdert av FU i arbeidet med en endelig utgave og 
sluttbehandling i styret. Det skal inkluderes en mal for utlån av prøver, til bruk 
for avdelingene.  Et eget notat om pris på patologitjenester vil styret arbeide med 
senere.  
 
Det er behov for å jobbe mer med behandling av registerfunksjoner i patologi og 
retningslinjer for bruk av patologidata til kvalitetssikring og forskning. Noe av 
dette er omtalt i strategisk notat om forskningssamarbeid i patologi som ble 
vedtatt av Årsmøtet 2010. Dette skal FU arbeide videre med i inneværende 
styreperiode.  
 
Styret ønsker å fremheve at det bør være en biobankansvarlig ved hver avdeling, 
og at denne også bør sitte i avdelingens forskningsutvalg.  

 
Sak 31/10 Patologers rolle ved innføring av nye rutiner og parametre ved 

biopsibesvarelser (Ying). 
 Patologer får stadig henvendelser fra klinikere med ønske om ulike 

undersøkelser som ikke er rutine, og som det ikke finnes nasjonale retningslinjer 
for. Dette gjelder for eksempel Her-2 analyser ved ventrikkelcancer som nå er 
aktualisert. Lars mener styret bør lage et notat som sier noe om hvordan 
patologer skal forholde seg til slike henvendelser, og kanskje legge notatet frem 
for Årsmøtet 2011.  

 
 Vedtak: Ying og Lars utarbeider forslag til notat om patologers rolle ved 

innføring av nye parametre ved biopsibesvarelser. Utkast til notatet legges frem 
i neste styremøte, og notatet planlegges fremlagt på Årsmøtet 2011.  

 
Sak 32/10 Veileder for biopsibesvarelser (Lars/Hege). 
 Styret har sendt ut henvendelser til ulike faggrupper med bestilling om 

oppdatering av kapitler i Veileder for biopsibesvarelser ved maligne svulster. 
Frist for svar var 15.9.10. Ingen utkast er mottatt, men det er kommet 
tilbakemelding fra flere faggrupper som er i gang med arbeidet. Det er usikkert 
om det er realistisk å ha en oppdatert veileder klar til Årsmøtet 2011. 
Dokumentet skal fungere som en standard for biopsibesvarelser først og fremst 
ved maligne svulster.  

 
 Vedtak: Hege kontakter gruppene for oppdatering og status over arbeidet. 
   
Sak 33/10 Henvendelse fra faggruppe for Gastroinestinal cancer (Hege). 
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 Styret har mottatt en henvendelse fra faggruppen med spørsmål om det er 
hensiktsmessig eller mulig å søke om penger til endring og oppdatering av 
elektronisk mal for rapportering av GI-cancer. Systemleverandørene til 
Sympathy og Doculive krever betaling for oppdatering av jounalsystemene som 
disse malene finnes i. Disse pengene er vanskelig tilgjengelig i avdelingene.  
Problemstillingen skisserer et av flere problem ved innføring av elektronisk mal 
(templatremisse), blant annet jevnlig oppdatering i samsvar med TNM 
oppdateringer.   

 
  Vedtak: Styret ser det ikke som aktuelt å arbeide videre med elektroniske 

templater nå, det er derfor ikke aktuelt for DNP å støtte dette arbeidet 
økonomisk. Lars og Hege sender svar til faggruppen. 

  
Sak 34/10 DNPs reisestipend. 
  Oppfølging av sak nr 24/10. Søknad fra K. Collett er nå fullstendig. Collett søker 

om ca kr 65.000,- . hovedsakelig til dekning av utgifter i forbindelse med reise 
og bolig. DNP har ikke tatt prinsipiell stilling til refusjon av ulike utgifter for 
familie ved utenlandsreise. Det finnes satser for reise med familie i statlig 
sammenheng bl.a. Forskningsrådet. Dette gis som en rammebevilgning etter 
hvilke land man skal til.  

  
Prinsippet om at DNP bør kunne delfinansiere utgifter til medfølgende familie 
ble diskutert uavhengig av den aktuelle saken. Det kan være en fordel med litt 
mer spesifikke retningslinjer på dette punktet. 

   
 Vedtak: Styret vedtar å innvilge utgifter til reise og bolig for kandidat og familie 

for inntil 5500 pund. Det forutsettes reise på billigste måte, og at alle utgifter 
kan dokumenteres i henhold til revisors krav. Lars og Hege informerer Collett 
om vedtaket.   

 
Sak 35/10 Sertifisering av rettsmedisinere (Lars). 
 Lars har vært på møte med Dnlf og RMF 18.8.10. Dnlf vil ta initiativ til en 

arbeidsgruppe som skal se videre på denne saken. Lars vil kontakte Dnlf for å 
undersøke hvordan denne saken utvikler seg videre.  

    
 
Sak 36/10 Søknad om støtte til obduksjonsworkshop.  
 I forbindelse med arbeid i nyopprettet transplantasjonsutvalg er det kommet en 

søknad fra patologene i gruppen, der det søkes om garanti for kr 75.000,-  for 
reise for 15 overleger til en obduksjonsworkshop i tilknytning til Årsmøtet 2011. 
Utvalget er forankret i staten, ikke i DNP. Foreningen har ikke tradisjon for å 
dekke reiser for deltagere til møter i grupper som ikke er underlagt DNP. 

 
 Vedtak: Styret finner det ikke mulig å støtte dette møtet økonomisk. Lars og Hege 

sender svar på vegne av styret.   
 
Sak 37/10 Bioingeniørers deltagelse i møter arrangert av legemiddelindustrien (Lars). 
 Mange miljøer har erfaring med at bioingeniører ikke blir invitert til møter 

arrangert av legemiddelindustrien, selv der dette er faglig relevant for alle parter. 
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Det er åpnet for at bioingeniører kan delta på utvalgte møter etter begrunnet 
søknad til LMI.  
 
Vedtak: Lars vil sende brev til LMI for presisering av LMI sin innstilling til 
bioingeniørers deltagelse på møter arrangert av legemiddelindustrien.  Styret 
sluttet seg til dette.   
 

Sak 38/10 Søknad om opprettelse av ny faggruppe i DNP (Gitta). 
 DNP har mottatt søknad om opprettelse av ”Faggruppe for perinatalpatologi 

inkludert placenta” under DNP. Gruppen slik den er sammensatt ved 
søknadstidspunkt består av 8 medlemmer. Andre faggrupper, som består av 
inntil 5 medlemmer, har fått tilskudd til ett oppstartsmøte. Styret ser det som 
positivt at gruppen har hatt to møter allerede. Det er ønskelig at gruppens 
sammensetning på sikt blir som for de andre faggruppene.   

 
 Vedtak: Styret innvilger søknaden og anerkjenner ”Faggruppe for 

perinatalpatologi og placenta” som en faggruppe under DNP. Styret forutsetter 
at gruppen forholder seg til retningslinjer og mandat som gjelder for alle 
faggrupper i DNP. Gruppen får dekket utgifter til ett møte, på linje med de andre 
gruppene dersom det er behov for dette. Lars og Hege sender svar til gruppen.  

  
Sak 39/10 Økonomi (Ying). 
  DNP har for tiden god økonomi.  
 På grunn av økt aktivitet for flere grupper er det blitt mye arbeid for kasserer. 

Styret vil be faggruppelederne om at disse oppfordrer sine medlemmer om å 
reise på billigste måte, og at regninger sendes på riktig skjema med riktig 
dokumentasjon.  

 Ying formulerer en påminnelse som kan sendes til nettsiden og publiseres der. 
Ying vil vurdere om det er behov for alternative løsninger, som ekstern hjelp til 
regnskapsføring.  

  
  Eventuelt. 
 Ingen saker meldt.  
 
 

Bergen 3.10.2010 
 

Lars A. Akslen (sign.)    Hege Aase Sætran (sign.) 
Leder DNP      Sekretær DNP 

 
 
3.4. Referat fra styremøte 1.12.10 
 
Tilstede: Lars A.Akslen, Wenche Reed, Ying Chen, Ståle Sund, Gitta Turowski, Hege Aase 
Sætran 
 
Sak 40/10 Godkjenning av saksliste og innkalling. 
  Godkjent uten merknader. 
 
Sak 41/10 Godkjenning av referat fra styremøte 29.9.10. 
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  Godkjent uten merknader. 
 
Sak 42/10 Orienteringssaker: 

Nytt obligatorisk kurs for alle leger i spesialisering.  
Dnlf har innført et nytt obligatorisk kurs for alle spesialiteter i 
Sakkyndighetsarbeid. Alle som søker om spesialistgodkjenning etter 1.5.2011 
må ha gjennomført dette 3 timers internettbaserte kurset.  
 
Representant til Gynekologisk kreftregister.  
Styret er bedt om å oppnevne en patologrepresentant til dette registeret. G. 
Cecilie Alfsen har vært patologrepresentant tidligere. Styret ønsker som 
hovedregel at faggruppene skal foreslå denne type representanter overfor styret, 
men vil denne gang foreslå at Alfsen er representant en periode til (3 år), som en 
overgangsordning.   
 
G. Cecilie Alfsen utnevnes som DNP’s representant i Gynekologisk kreftregister 
for kommende tre års periode. Representanten rapporterer til styret. 
 
Representant til Norsk brystcancer register (NBCR).   
Det har også vært forespørsel til Norsk Bryst Cancer Gruppe vedrørende  
patologrepresentant til Norsk brystkreftregister Lars A. Akslen er foreslått og 
styret støtter dette.   
 
Lars A. Akslen utnevnes som DNP’s representant i Norsk brystkreftregister 
(NBCR). Representanten rapporterer til styret.   
 
Rapport fra Dnlf: Behov for kompetanseløft på biomedisin; 
http://www.legeforeningen.no/id/165027 
Utsettes. 
 
Ny nettside om medisinsk forskning i regi av Dnlf;  
http://www.legeforeningen.no/forskning 
Wenche har vurdert nettsiden og synes den er god. Siden er lenkebasert, og 
lenker bl.a. opp til DNP’s nettsider. Det er også lenker til politiske dokumenter 
og stipendordninger. Lenke til denne siden finnes på DNP’s nettsider.  
 
Årsrapport DNP; rapportering av molekylære analyser i produksjonsdata. 
Problemer med heterogenitet i tilbakemeldinger, både antall analyser og antall 
remisser er blitt innmeldt. Faggruppe for molekylærpatologi foreslår at antall 
analyser meldes, uavhengig av antall remisser. Styret er enig i dette. 
Retningslinjer og skjema oppdateres før utsending til avdelingene. 
 
Nytt laboratoriekodeverk; forespørsel om deltagelse i arbeidsgruppe.  
Henvendelse fra Helsedirektoratet med ønske om representant til en gruppe som 
skal jobbe med kodeverk for laboratoriefag/patologi (NEKLAB). DNP har ikke 
tidligere jobbet med NEKLAB. Styret mener det må presiseres bedre hva som 
ønskes fra patologene, før en eventuelt blir med i dette arbeidet, og hvilke 
konsekvenser et nytt system kan få for patologimiljøet. Styret avventer mer 
informasjon før en tar endelig stilling til henvendelsen.  
 

http://www.legeforeningen.no/id/165027
http://www.legeforeningen.no/forskning
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Høring: Ny nasjonal helse- og omsorgsplan - fremtidens helsetjeneste: trygghet 
for alle - psykisk helse og rus. Frist 21.11.10.  
Vurdert som uaktuell for DNP.  
 
Høring: Etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød. Frist 5.1.11. 
Styret finner at det ikke er grunnlag for nok en uttalelse fra DNP i denne saken.  
 
Høring: Forslag til ny folkehelselov. Frist 10.12.10. 
Vurdert som uaktuell for DNP.  
 
Høring: Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov. Frist 10.12.10. 
Vurdert som uaktuell for DNP.  
 
Orientering fra revisor (Ying). 
Revisor anbefaler at alle bilag kontrolleres og signeres av leder. Leder kan gi 
fullmakt til en annen. Leder ønsker å gi fullmakt til kasserer Ying, da dette er 
mest praktisk. Styret er enig i dette. Kasserers bilag må attesteres av en annen.  
Leder gir således fullmakt til nestleder og kasserer.  
For øvrig føres regnskap etter revisors krav. 
 
Nasjonalt biobankprosjekt (Wenche) 
Nasjonal gruppe som består av 9 representanter fra ulike arbeidspakker. Biobank 
Norge ledes av Christian Hveem (leder av HUNT). Wenche Reed er medlem i 
gruppen, og er leder av en arbeidspakke som skal jobbe blant annet med 
sporingssystemer.  
 
Utdanningsutvalgenes rolle og funksjon – brev fra DNLF.  
Styret har mottatt brev fra Dnlf med presisering av utdanningsutvalgenes rolle. 
Dnlf foreslår at dette tas opp som sak på Årsmøtet, og at spesialitetskomiteen 
holder kurs for lederne av utdanningsutvalgene. DNP mener at leder av 
spesialitetskomitéen tar dette som orienteringssak på Årsmøtet 2011.  
 
Informasjon om endrede kursretningslinjer fra Dnlf. 
Dnlf etterspør om de fagmedisinske foreningene har behov for utstilling fra 
industrien ved mer enn att arrangement årlig. Styret mener at dette kan være 
aktuelt ved inntil tre årlige møter (Årsmøte i DNP, Årsmøte i NFKC, Årlig 
strategiseminar). Lars og Hege sender svar.  
 
IAP.  
Det var ingen norske IAP/DNP-representanter på det internasjonale møtet i Sao 
Paulo. Gitta har vært i kontakt med presidenten og bedt om referat. Gitta vil 
orientere om dette på neste møte. For fremtiden er IAP-leder ansvarlig for å 
finne en annen representant dersom leder selv ikke kan reise. 
 
DNP kan finansiere deltagelse for DNP’s representant til IAP sitt 
forretningsmøte (den nasjonale IAP leder).  
 
Årsmøte 2011 
Alle oppfordres til å tenke på aktuelle saker til neste styremøte. 
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Sentralstyremøtet 3.12.10. 
Saksliste gjennomlest; ingen saker som er aktuelle for DNP. 
 
DNP’s reisestipend  
Er det behov for nye retningslinjer, jfr diskusjon omkring årets tildeling? Lars og 
Hege lager et forslag som kan være grunnlag for revidering av årsmøtet.  
 
Møte i FaMe. 
Wenche har vært på møte i FaMe, der var ingen saker som var spesielt aktulle 
for DNP.  
 
Forskningsutvalget har invitert Søiland fra Dnlf til neste møte i FU for å 
diskuterer forskning i DNP. 
 

Sak 43/10       Standardisering av biopsibesvarelser  
 

Status for arbeid med Veileder for standardisering av biopsibesvarelser 
(Lars/Hege). 
Henvendelse sendt til DNP’s faggrupper i juni 2010, med bestilling av revidert 
kapittel, med frist 15.9.10. Ingen forslag innkommet pr 30.11.10. Hege har vært i 
kontakt med alle gruppene, og det er kun noen få grupper som synes å være 
kommet i gang med arbeidet.  
 
Vedtak: Hege sender purring til faggruppene med tanke på å sikre fremgang i 
arbeidet med veilederen. 
 

Sak 44/10 Fagstrategi for patologi (Lars)  
 Styret har ønske om å lage et strategidokument som samler ulike relevante 
dokumenter (biobank, registre, forskningsnotater, etc). Det vil bli arbeidet videre 
med dette i 2011. Styret diskuterte hvilken form dette kan ha og føringer for 
arbeidet. 
 
Gjennomgang av biobankdokument (Wenche).  
Dette er et praktisk dokument til hjelp i forskning og forskningssamarbeid, og  et 
dokument til avdelingsleder om hvordan man bør håndtere materialet for å bruke 
det til mer enn diagnostikk. Endelig versjon av dokumentet vil bli lagt frem for 
Årsmøtet 2011. 

 
Sak 45/10 Utvalg i DNP (Lars) 
 Styret diskuterte videre arbeid med mulig justering av utvalgsstrukturen i DNP.  
 
Sak 46/10 Arbeidsgruppe for utredning av formalisert utdanning og kompetanse i 

rettsmedisin (Lars) 
 Møte i regi av Dnlf ble holdt i august 2010, der Lars A. Akslen og Harald Aarset 

representerte DNP. I etterkant av møtet har Dnlf tatt initiativ til opprettelse av en 
arbeidsgruppe for utredning av formalisering av utdanning og kompetanse i 
rettsmedisin. Det er bedt om to representanter fra patologimiljøet, foreslått av 
DNP. Lars foreslår Harald Aarset og G. Cecilie Alfsen, og disse er forespurt og 
samtykker. De stiller med et bundet mandat fra DNP, som primært vil arbeide 
for å etablere Rettspatologi som grenspesialitet under Patologi.  
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 Vedtak: Styret vedtar enstemmig å oppnevne  Harald Aarset og G. Cecilie Alfsen 

som representanter til arbeidsgruppe for rettsmedisin.  
 
Sak 47/10 Status for arbeid med HPV (Ying) 

Ying orienterte styret om tidligere historikk. HPV-test ble innført for flere år 
siden, og skulle evalueres av Kreftregisteret, men evalueringen har ikke funnet 
sted. Takst for HPV testing har vært foreslått fjernet. Hele HPV feltet er preget 
av usikkerhet. Ying vil følge saken videre. 

 
Sak 48/10 Rutiner ved innføring av nye parametre i biopsibesvarelser (Ying)  
 Klinikere og forskere kommer stadig med ønsker om nye parametre, som Her -2 

i GI cancer og Ki-67 ved mammacancer. Den faglige biten hører naturlig 
innunder faggruppene, som skal kunne gi nasjonale anbefalinger. Der kan være 
behov for et notat som beskriver hvordan styret i DNP mener den enkelte 
patolog skal forholde seg til et økende antall henvendelser om spesialiserte 
undersøkelser. Lars utarbeider forslag til notat, som også kan inngå i et 
strategidokument. 

 
Sak 49/10 Kollektivt medlemskap i ESP (Hege) 
  DNP har mottatt en forespørsel om kollektivt medlemsskap for de nasjonale 

patologiforeningene. Dette vil kreve en ekstrakontigent per medlem, og 
medlemsskapene skal administreres av de nasjonale patologiforeningene. Hege 
skal undersøke mer om dette, hvilke fordeler det gir, etc. Saken forberedes til 
Årsmøtet.  

 
Sak 50/10 Økonomi (Ying) 
  DNP har god økonomi, ca 1.3 millioner på konto. Årsmøtet 2010 gikk omtrent i 

balanse.    
 Ying har fylt ut skjema til Dnlf for kartlegging av kostnader. Dnlf vil vurdere om 

det er behov for endring av fordelingsmodell.  
 
  Eventuelt. 
 Fra Lars: Frøydis Langmark fyller 70 år, og går av som leder av Kreftregisteret.

 DNP’s leder er invitert til å delta på markeringen, og vil overrekke en gave. Lars 
kan delta, og han får styrets fullmakt til innkjøp av gave.  

 
Bergen, 1.2.11.  
 
Lars A. Akslen (sign.)           Hege Aase Sætran (sign.) 
Leder DNP      Sekretær DNP 
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4. ØVRIGE DOKUMENTER 
 
 
4.1. Høringsuttalelser 
 
DNP har ikke avgitt eksterne hørings uttalelser i 2010.  
 
 
4.2. Annen korrespondanse 
 
 
4.2.1. Brev til NFKC vedrørende rapport om Kvalitetetssikring i cervixscreening. 
 
Deres ref.:   Vår ref.:       Dato: 10.12.2010 

 

Til leder av Norsk forening for klinisk cytologi 
Jon Lømo 
Avdeling for patologi, Ullevål 
Oslo universitetssykehus 
 
Vedrørende rapporten Kvalitetssikring i cervixscreening 

 

Styret i DNP har mottatt rapporten Kvalitetssikring i cervixscreening for styrets tilslutning. Rapporten 
har vært diskutert på styremøte 9.6. og 29.9.2010. Styret gjorde følgende vedtak:  

Vedtak: Det faglige innhold i rapporten godkjennes. Praksis bør være at patologiavdelinger 
skal være ledet av spesialist i patologi, og at ledelse av cytologivirksomheten i avdelingen skal 
legges til spesialist i patologi med spesialkompetanse i cytologi. Dokumentet er ikke i samsvar 
med dette. Styret vil derfor be om et nytt utkast der dette er endret. Brev om dette sendes til 
NFKC.  
 

På side 8 i rapporten, kap. 1. Cytologilaboratorier: organisering, personell, oppgaver og 
ansvar, fremgår det ikke tydelig at avdelingsleder skal være lege, men det åpnes for at andre 
enn leger kan være avdelingsledere, med leger som medisinsk faglige rådgivere.  

Dette støttes ikke av styret i DNP og styret vil be om et nytt utkast der dette er endret. 

 

Med hilsen 

Lars A. Akslen (sign.) 

Leder, DNP 
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4.2.2. Brev fra Dnlf vedrørende endret kurskrav  
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4.2.3. Brev til Dnlf vedrørende endrede kursretningslinjer 
 
 

Deres ref.:   Vår ref.:   Dato 22.12.10 

 

Einar Skoglund 

Legeforeningen 

--------------------- 

 

Vedrørende spørsmål om endrede kursretningslinjer 

Det vises til henvendelse med spørsmål om vår fagmedisinske forening har behov for mulighet 

til utstilling av medisinsk teknisk utstyr ved flere enn ett årlig arrangement. 

 

Den norske patologforening (DNP) har behov for mulighet til utstilling ved tre årlige 

arrangement.  

 

Per i dag har vi tillatelse til utstilling i forbindelse med Årsmøte i DNP. Det er ønskelig å ha 

mulighet til utstilling ved to andre arrangement i tillegg, og dette er: 

 

1. Årsmøte i Norsk Forening for Klinisk Cytologi. Dette er en underforening av DNP, for 

patologer og andre som jobber særlig med cytologiske prøver. 

 

2. Planlagt årlig seminar med fokus på fagstrategi, kvalitetssikring, faglige retningslinjer, 

utviklingsarbeid og forskning. 

 

Patologi er et fag der man er avhengig av høyspesialisert teknisk utstyr som oppdaterte 

mikroskoper, fargemaskiner, fremføringsmaskiner, bildebehandlingsprogram og avansert IT 

utstyr. Det vil være en stor fordel om man kan få anledning til å orientere seg om tilgjengelig 

utstyr ved flere enn ett årlig arrangement. 

 

Med hilsen 

 

Lars A. Akslen (sign.). 

Leder, DNP 
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5. RAPPORTER 
 
5.1. Fagutvalget 
 
Rapport fra Fagutvalget (v/Ståle Sund og Peer Kåre Lilleng) 
 
Fagutvalget har for tiden følgende sammensetning:  
● Ståle Sund, Avd. for patologi, Førde sentralsjukehus (representant for styret og utvalgets 
leder). 
● Peer Kåre Lilleng, Avd. for patologi/Gades Institutt, Haukeland Universitetssykehus, Bergen 
(representant for spesialitetskomitéen). 
●Birgitte Karlsen, varamedlem, Avd. for patologi, Vestfold sentralsykehus, Tønsberg . 
●Gøril Knutsvik, varamedlem, Avd. for patologi, Haukeland Universitetssykehus, Bergen. 
 
Fagutvalgets to medlemmer har ved behov hatt kontakt på telefon og via e-mail siste år. Fokus 
har stadig vært på oppgradering av kurstilbud for spesialistkandidater i patologi.  
 
Styret fikk av årsmøtet 2009 godkjenning for sitt arbeid med økning av antall obligatoriske 
kurs. Styret sendte, sammen med  spesialitetskomiteen, forslag om endret kurskrav for 
spesialiteten patologi til Den norske legeforening.  
 
I brev til Helsedirektoratet datert 01.07.2010 gir Dnlf sin anbefaling av vårt forslag.  
Styret har ennå ikke mottatt melding om endelig godkjenning av forslaget. 
 
Forslaget om endret kurskrav innebærer: 
 
Samlet krav til antall kurstimer: 200 (økning fra 140 timer). 
Herav ca. 90 timer obligatoriske kurs og 80 kurstimer innen emner fra den spesielle patologi, 
fortrinnsvis med snittseminar. 
 
Obligatoriske kurs: 
Rettsmedisin 
Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi 
Obduksjonspatologi med ikke-neoplastisk nevropatologi 
Klinisk molekylærpatologi 
 
Det fremgår av kursgodkjenningen hvilke kurs som gir tellende kurstimer innen “emner fra den 
spesielle patologi”. Slik godkjenning gis til kurs som inneholder praktisk patologisk-anatomisk 
diagnostikk, med hovedvekt på makroskopisk og/eller mikroskopisk undersøkelse eller 
alternative metoder inklusive molekylærpatologiske teknikker (arrangør må anføre på 
kursbeviset antall timer som kurset er godkjent med). 
 
For å oppfylle kravet om minimum 200 timer, skal det suppleres med ca. 30 timer valgfrie kurs 
godkjent for spesialiteten.  
 
I tillegg kreves gjenomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse. 
 
Det anbefales at det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i patologi på bakgrunn 
av gammelt eller nytt kurskrav i en overgangsperiode frem til 01.01.2016, og at nytt kurskrav 
gjøres obligatorisk fra 01.01.2016. 
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Patologikurs avholdt/planlagt 2010-2011: 
 
Emne                                                  
 

Tid Sted     Kommentar 

Obduksjonspatologi 
med ikke-
neoplastisk 
nevropatologi 

Februar 2010 St.Olavs Hospital, 
Trondheim 

Foreslått 
oppgradert 
til obligatorisk kurs 

Rettsmedisin for 
patologer 

Mars 2010 Rettsmedisinsk 
institutt, Oslo 

Obligatorisk  
(hvert 3. år) 

ØNH-patologi Mars 2010 UNN, Tromsø Årsmøte 2010 
Barne- og 
svangerskaps-
relatert patologi 

November 2010 Kompetansesent. for 
b-og sv.rel. patologi, 
Ullevål 

Faggruppen 
planlegger kurs hvert 
3. år 

Årsmøte NF for 
Klinisk cytologi 

Februar 2011 Gardermoen Cervix-cytologi 

Årsmøte  Dnp med 
kurs        

Mars 2011 Oslo  Inkl. kurs kutane 
lymfomer, FNAC 

Hudpatologi April 2011 HUS, Bergen Kurs planlegges 
hvert 3. år 
(obligatorisk for 
spes. dermatologi) 

Ikke-neoplastisk 
lungepatologi 

Mai 2011 UNN, Tromsø  

Placenta September 2011 Geilo Internasjonalt møte 
Maligne lymfomer Oktober 2011 Oslo Faggruppe for 

lymfomer 
Eksfoliativ cytologi 
med FNAC 

November 2011 Oslo  Etablert som oblig.  
kurs, hvert annet år 

 
 
Planlagte/foreslått kurs 2012: 
 
Emne Tid Sted Arrangør Status februar 

2011 
Ovarialtumores Januar 2012 Oslo Oslo Univers. 

Sykehus/ DNR 
Kurset er 
annonsert 

Forskning i 
patologi 

Mars 2012 Bergen Haukeland 
Univers.sykehus 

Årsmøte i 
Bergen 2012 

Beinpatologi, 
hov.vekt på 
svulster 

April 2012  Oslo 
Univers.sykehus, 
DNR 

Kurset er 
annonsert 

Testis (neoplast. 
patologi) 

2012 Oslo Faggruppe for 
urologisk patologi  

 

Mamma 2012  Faggruppe for 
mammapatologi 

 

Klinisk 
molekylærpatologi 

2012 Trondheim  Foreslått som  
obligatorisk 
kurs  
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Planlagte/foreslåtte kurs 2013: 
 
Emne Tid Sted Arrangører Status februar 

2011 
Prostata-urinveier 2013  Faggruppe patologi 

for NUCG 
 

Rettsmedisin for 
patologer 

2013 Rettsmedisinsk 
institutt, Oslo 

 Obligatorisk  
(hvert 3. år) 

Obduksjonspatologi 
med ikke-
neoplastisk 
nevropatologi 

2013  Interessegruppe for 
obduksjonspatologi 

Foreslått som  
obligatorisk 
kurs (hvert 3. 
år) 

Eksfoliativ cytologi 
med FNAC 

2013   Obligatorisk  
(hvert 2.år) 

Placenta-perinatal 
patologi 

2013  Faggruppe  

 
 
Fagutvalget vil også få minne om følgende oversikt over de såkalte Kategori B-kurs: 
Intensjonen er at disse organkursene bør gjentas regelmessig (som hovedregel hvert 4. 
år):              
 
 
Emne Hyppighet Status 
Hud  Hvert 3. år                           Etablert kurstilbud; 

obligatorisk for spes. i 
dermatologi; arrangeres 2011 

Gastrointestinal                      Hvert 4. år                            Sist arrangert 2009 
 

Gynekol.: Cervix/corp. 
uteri   

Hvert 4. år                            Sist arrangert 2008 
 

Gynekol.: Ovarier               Hvert 4. år                            Arrangeres 2012 
Testis                            Hvert 4. år                            Planlegges 2012 (Faggruppe) 
Prostata-urinveier Hvert 4. år                            Planlegges 2013 (Faggruppe) 
Mamma    Hvert 4. år                            Planlegges 2012 (Faggruppe) 
Lever Hvert 4. år                            Sist arrangert 2008 

 
Lymfomer Hvert 4. år                            Arrangeres 2011 (Faggruppe) 
Placenta-perinatal patologi Hvert 3. år Arrangert 2010 (Faggruppe) 
Lunge  Hvert 4. år                            Ikke-neoplast. LP 2011. Kurs 

i neoplastisk lungepatologi                                                                                        
etterspørres! Faggruppen?                               

 
 
 
Fagutvalget vil få takke alle dem som har bidradt med å gjennomføre etterutdanningskursene. 
Fagutvalget og styret er oppmerksom på den betydelige arbeidsinnsats som ligger bak det å 
holde et fagkurs. Intensjonen må likevel være en fortsatt prioritering av kurstilbudet for våre 
spesialistkandidater. Vi oppfordrer stadig til å dele på arbeidsoppgavene og til gjenbruk av 
kursmateriell. 
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Vi ser med tilfredshet at flere av faggruppene nå er i ferd med å etablere kurstilbud og vil 
oppfordre flere av gruppene til å gjøre det samme.  
 
Det har vært ytret en viss bekymring for at det nå “blir for mange kurs”.  Fagutvalget vil få 
minne om den generelle tilslutning til kursplanen som er gitt av Den norske patologforening 
gjennom Årsmøtet i 2009.  En oversikt over tentativ kursavvikling hvert  4. år for organkursene 
(”kategori B”-kurs) viste at planen er gjennomførbar med stort sett 4-5 kurs årlig inkludert de 
obligatoriske kursene (”kategori A”-kurs) (Vedlegg til sak 14, Årsmøtet 2009). 
 
Fagutvalget ser som sin oppgave å bidra til at kursene avvikles uten at det oppstår 
kurskollisjoner, men kan ikke påta seg det endelige ansvar for dette. Vi vil igjen anmode 
fremtidige kursarrangører om å melde planlagte kurs i god tid  til Fagutvalget (for tiden 
til:stale.sund@helse-forde.no). Vi vil også få minne om at annonserte kurs nå fortløpende 
legges ut på patologforeningens nettside.  
 
Vi vil igjen få be om at melding om gjennomførte nasjonale kurs blir meldt til oss, med en kort  
kursrapport. Slik rapport bør  som et minimum inneholde opplysninger om antall deltagere på 
kurset,  herav antall spesialistkandiater i patologi.  
 
 
 
Førde og Bergen, 22.02.2011. 
 
Ståle Sund                                                                                Peer Kåre Lilleng 
 
 
 
5.2. Forskningsutvalget 

 

ÅRSRAPPORT 2010 

1. Forskningsutvalgets medlemmer og mandat 
 

I Den norske patologforeningens (DNP) styremøte 28. mai 2008 ble følgende vedtatt: 

DNP oppretter et Forskningsutvalg (FU). FU skal ha 4-5 medlemmer. Ett av medlemmene bør sitte i 
DNPs styre. Medlemmene velges for en periode på fire år av gangen. 

 02.10.08 ble FUs medlemmer oppnevnt og består av:  

Wenche Reed (leder) styremedlem, biobankleder, Oslo universitetssykehus 

Ole P. F. Clausen professor, Oslo universitetssykehus  

Karsten Gravdal stipendiat, Haukeland universitetssykehus 

Sonja E. Steigen overlege, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Sverre H. Torp  professor, St. Olavs hospital 

mailto:til:stale.sund@helse-forde.no)
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28.05.08 vedtok styret i DNP følgende mandat for FU: 

Forskningsutvalget skal arbeide for etablering av initiativ og tiltak som kan øke forskningsaktivitet i 
norske patologimiljøer, stimulere til samarbeid mellom ulike miljøer der dette er naturlig, og arbeide 
for synliggjøring av pågående forskningsaktivitet. 

 
I tillegg ble det gitt følgende føringer for arbeidet fremover: 
1. Utarbeide en rapport om pågående forskningsaktivitet i patologi, gjerne med basis i en 

undersøkelse av våre miljøer, som en oppdatering til tidligere rapport fra strategiutvalget  
2. Innhenting av informasjon om forskning til DNPs årsrapport 
3. Kursvirksomhet innen forskning i samarbeid med styret 
4. Bedre synliggjøring av forskning på DNPs internettsider. 
 

2. Aktiviteter for forskningsutvalget 2010 
 

Møteaktivitet 
Det er avholdt 2 møter, 27.01.10 og 01.09.10, se referater (vedlegg). 
På et av møtene deltok FU for Norsk dermatologisk selskap. 
 
Rapport 2010 
Rapport Strategi for biobank ble ferdigstilt og fremlagt på årsmøtet mars 2010. 
 
Rapport om Forskning og forskningssamarbeid - Praktiske retningslinjer for bruk av biobank 
forskning i patologi, er utarbeidet på oppdrag fra styret i DNP, utkastet fremlegges på årsmøtet 
mars 2011. 

Nettside   
Nettsiden oppdateres fortløpende i samarbeid med nettredaktør G. Cecilie Alfsen 

- Intervju på nettsiden med Ståle Sund 25.01 – Forskning basert på samarbeid. 
 

DNP’s forskningspris 
To av medlemmene (Wenche Reed og Sverre H. Torp) satt i vurderingskomiteen for årets 
forskningspris – som ble utdelt på DNP’s årsmøtet 2010.  

To av medlemmene (Sonja E. Steigen og Sverre H. Torp) sitter i vurderingskomiteen og skal dele ut 
pris for beste frie foredrag på årsmøtet 2011. 

 

MØTEREFERAT   
 

Møtenavn/tema: Møte i Forskningsutvalget i Den norske patologforening 

Til: FU 

  Dato dok.: 28.01.10 

Dato møte: 27.01.10 
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Referent: Karsten Gravdal 

Tilstede: : Wenche Reed, Sonja E. Steigen, Sverre H. Torp, Karsten Gravdal, Ole P. F. Clausen 

 

Saksliste  
  
Sak 01/10 Godkjenning av sakslisten 

Godkjent. 
 

Sak 02/10 Godkjenning av referat fra 14.09.09  
Godkjent. 

  

Sak 03/10 Informasjon fra styret 
DNLF utarbeider en nettside til forskning. Styret har sendt inn et høringssvar på foreløpig utkast til 
nettsiden.  
 
Retningslinjer for samarbeid. Styret i DNP arbeider med utkast til retningslinjer for samarbeid, 
utlevering av materiale, osv. som patologiavdelingene kan bruke som en rettesnor når klinikere og 
andre henvender seg for å få tilgang til materiale. Patologiavdelingen ved HUS har allerede egne 
retningslinjer for dette. Vancouver-regler kan være retningsgivende for dette. Ofte vil arbeidet med 
sortering, remikroskopering og kvalitetssikring av materialet være svært tidkrevende. Det kan være 
aktuelt å lage TMA-blokker. Avdelingene har et ansvar for å sikre at utlån til forskningsprosjekter 
kun skjer når de formelle krav er ivaretatt (REK-godkjenning m.m.) Ved utlån har vi ingen gode 
systemer for sporing av prøvene: Hva er sendt ut? Hvor er materialet? Er det kommet tilbake? Dette 
burde være en funksjonalitet i patologisystemet vårt.  
FU ber om å få utkast til retningslinjer til høring. 
 
Legeforeningens forskningsinstitutt, rapport oktober 2009.  Rapporten ble diskutert.  
WR lager en samlet tilbakemelding på denne rapporten, som oversendes styre.  
 
FaMe: Fagmedisinske foreninger, 20 representanter (av 44 foreninger). WR er valgt inn som 
representant fra DNP.  

 
Sak 04/10 Tiltak for nettverksarbeid  

Forskningssiden inneholder mye informasjon og mange nyttige lenker. FU har bidratt til 3 
intervjuer om forskning og samarbeid.  
Mulige tiltak i 2010 
§ Skal det legges inn publikasjoner og doktorgrader?  
§ Er det mulig å avlaste nettredaktør?  Det er lagt ned et stort arbeid fra DNPs nettredaktør og vi 

diskuterte mulige tiltak for å støtte opp om det arbeidet som er gjort, som en form for support 
fra DNLF, back-up-personer, økonomisk godtgjørelse, osv.   

§ Rapportere antall hits på nettstedet?  
WR vil diskutere mulige tiltak på neste styremøte.. 
ST og O.P.F.C. får ansvar for intervjuer i 2010.. 
 

Sak 05/10 Strategi for biobank 
Utkastet Strategi for biobankvirksomhet ble gjennomgått. Det ble sendt forespørsel 14. sept til alle 
landets patologiavdelinger (brev) med sentrale spørsmål vedrørende biobanker. 11 av 19 avdelinger 
har svart. Svarene indikerer en del usikkerhet.. Ved utarbeidelse av retningslinjer for håndteringen 
av preparater er det naturlig at faggruppene i DNP har en rolle. Forskningsutvalgene ved 
avdelingene vil også kunne være sentrale i strategi og retningslinjer for biobankvirksomheten ved 
avdelingene. Det ble diskutert i hvilken grad DNP bør lobbyere overfor politikere for bedre 
rammebetingelser for våre biobanker.  
WR reviderer utkastet før det sendes styret. Videre arbeid med rapporten vil bli diskutert i 
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styremøtet i februar. Rapporten vil bli presentert på årsmøtet og WR lager en kort presentasjon av 
resultatene fra informasjonsinnhentingen. 

 
Sak 06/10 Årsmøte 

Årsmøte, hva skal presenteres av FU: 
1. Utkastet Strategi for biobankvirksomhet 
2. Informasjonsinnhenting vedr. biobank fra patologiavdelingene 
3. Årsrapport 2009 
 

Sak 07/10 Møtedato for neste møte (FU) 
Neste møte FU/DNP, fredag 11. juni kl. 11-15 på Legenes Hus. Merk ny tid. 

 Eventuelt 
Ingen saker 
 

  

  

 

MØTEREFERAT  
 

Møtenavn/tema: Møte i Forskningsutvalget i Den norske patologforening 

Til: FU 

  Dato dok.: 01.09.10 

Dato møte: 01.09.10 

  Referent: Karsten Gravdal 

Tilstede: : Wenche Reed, Sonja E. Steigen, Sverre H. Torp, Karsten Gravdal, Ole P. F. Clausen 

 

Saksliste  
  
Sak 08/10 Godkjenning av sakslisten 

Godkjent. 
 

Sak 09/10 Godkjenning av referat fra 27.01.10  
Godkjent. 

  

Sak 10/10 Informasjon fra styret 
Styret i DNP bedt FU utarbeide en ”sjekkliste” for patologiavdelingene vedr. samarbeid rundt 
utnyttelse av biobanker. 
Patologiavdelingene forvalter de største biobankene i vårt land. Styret har bedt oss om å lage et 
utkast til regler for samarbeid både internt (patologer) og eksternt (mot andre fagmiljøer) når det 
gjelder bruk av materiale til forskning fra biobanker lokalisert ved patologiavdelingene. Se sak 
11/10. 
 
Oppfølging av biobankrapporten.  
Styret har bedt oss utrede praktiske retningslinjer for bruk og drift av biobanker med fokus på 
organisering, kvalitetssikring av materialet og finansiering. 
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Oppfølgning av forskningsrapporten, ”Rapport 2009” 
Planlegge forskningsseminar, oppfølgning av forskningsrelaterte tiltak på de ulike 
patologiavdelinger siden 2009, forskningsfokus i DNLF og nettsiden vår. 
 
Leder i DNP Lars Akslen fått henvendelse fra Petter Gjersvik som ber om informasjon om arbeidet 
med forskning i ulike spesialiteter i Norge, deriblant DNP 
Petter Gjersvik skal skrive en leder i tidsskriftet, DNLF. Temaet er hvordan norsk medisinsk 
forskning kan styrkes, spesielt i forskningssvake kliniske spesialiteter. Vi presiserer at 
patologimiljøet ikke er et forskningssvakt fagmiljø. FU sitt forslag er å overlevere ”Rapport 2009” 
til Gjersvik som gir et godt bilde på forskningsaktiviteten i patologimiljøet i Norge.   
 
Planlegge forskningsseminar i løpet av 2011. 
 

Sak 11/10 Retningslinjer for samarbeid om nytte av biobanker til forskning – utarbeide ”sjekkliste” for 
patologiavdelingene  
WR la frem et utkast ”Retningslinjer for forskeres tilgang til patologiavdelingenes diagnostiske 
biobanker”. Disse retningslinjene gjelder samarbeid med både interne brukere (patologer ved 
avdelingen til gjeldende biobank) og eksterne brukere (for eksempel klinikere utenfor 
patologiavdelingen). Dette ble diskutert på møtet, og det kom frem flere synspunkter: 
§ Det er viktig å unngå at klinikere tar ut vev før de sender prøven til patologiavdelingen 
§ Det gjeldende lovverket – helseforskningsloven - sier lite om praktiske kjøreregler 
§ Det bør utvikles rutine både for interne og eksterne brukere av biobanker 
§ Forespørsler om bruk av biobanken bør gå via avdelingens forskningsutvalg 
§ REK godkjenning må ligge til grunn 
§ Det er viktig at ressursmangel på patologiavdelinger ikke stanser et REK godkjent prosjekt 
§ Finansiering fra brukeren må være tilstede 
§ Sykehusene har et totalansvar for biobanker og bør derfor bidra med finansiering 
§ Det bør ansettes dedikert personell som ivaretar forskningsrelatert bruk av biobanker, evt. på 

timebasis ved mindre forhold 
§ Etablering av gode utlånsavtaler og et system som gir total oversikt over hva som er gitt ut og 

når det skal tilbakeleveres ble poengtert.  
 
WR skal implementere dette i nytt utkast, som samkjøres med notat om tilrettelegging av 
biobankvirksomhet for forskning. 
 

Sak 12/10 Presentasjon av FU i Norsk dermatologisk selskap 
Fra kl. 13-14 hadde vi møte med to representanter fra FU i Norsk dermatologisk selskap, Petter 
Gjersvik og Per Helsing. Først la vi frem det arbeidet som er nedlagt i DNP og da spesielt i FU 
vedr. tilrettelegging for forskning. De presenterte tilsvarende fra sin forening. Norsk dermatologisk 
selskap har hatt vellykket forskningsseminar på Gardermoen og annen regelmessig 
møtevirksomhet og årsmøter med fokus på forskning. De vektla først at utgangspunktet når det 
gjelder forskningsaktivitet ikke var bra nok i dermatologimiljøet, at de måtte tilrettelegge for 
forskning til dem som har lyst til det. Videre vektla de synliggjøring av forskere i miljøet sitt. De 
har egen avis, FOFO nytt og eget nettsted. De har også stilt spørsmål vedr. forskning til 
avdelingsoverleger ved landets 5 hudavdelinger, gjengitt i FOFO. De deler ut forskningspriser på 
årsmøtet, blant annet kåring av årets beste publikasjon med belønning (20-30.000 kr). De vektla at 
de er opptatt av nettverksbygging, gjerne med oss fra patologimiljøet. Det kom frem at vi kanskje 
kunne ha et ”dermato-patologisk” seminar, evt. legge dette til årsmøtet for DNP, alternativt til 
høsten 2011 i tillegg til det allerede etablerte hudkurset for både patologer og hudleger under 
spesialisering. De foreslo å legge inn en 30 min presentasjon av forskning også her, da 
synliggjøring av forskning er viktig i alle fora. Et problem for dermatologene er at mange slutter 
med forskning etter oppnådd doktorgrad.  
 
I etterkant av møtet diskuterte FU mulighet for årlig felles forskningsseminar med forskjellige 
kliniske fagmiljøer først med dermatologer, deretter andre faggrener som gastromiljøet, luftveier, 
urologi, onkologi osv. Fortrinnsvis bør disse fellesseminarene legges til årsmøtet til DNP, ellers 
kan vi få problemer med fremmøte. Tidsproblemer med avvikling av vårt årsmøte ble også nevnt.  
 
WR vil legge frem forslaget på neste styremøte.  
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Sak 13/10 Oppfølgning av biobankrapporten 

WR la frem utkastet ”Tilrettelegging av patologiavdelingenes biobankvirksomhet for forskning” som 
redegjør for mer praktiske kjøreregler i forbindelse med drifting av biobank rettet mot forskning. Det vises 
til lovverk, organisering av biobankvirksomhet, kvalitetssikring av selve det biologiske materialet og 
finansiering. Det kom frem flere synspunkter.  

 

WR reviderer notatet, se sak 11/10. 

 
Oppfølgning av forskningsrapporten 
Vi drøftet det videre arbeidet i kjølvannet av ”Rapport 2009”: 
Innføring av nye tiltak.  
Hva har skjedd siden 2009?  
Evt. sende nye spørsmål til landets patologiavdelinger vedrørende forskningsaktivitet, i alle fall til 
universitetsavdelingene.  
 
FU mener dette foreløpig er prematurt. 
 

Sak 14/10 Eventuelt 
2 intervjuer gjenstår.  
Disse skal ferdigstilles av Sverre H. Torp og Ole P. F. Clausen innen utgangen av 2010 og legges inn på 
nettstedet vårt. Sonja E Steigen planlegger et intervju med en doktorand. 
 Sverre H. Torp og Sonja E. Steigen  får ansvar for tildeling av pris for beste foredrag på årsmøtet 2011. 
 
Møtedato for neste møte (FU) 
Neste møte FU/DNP onsdag 2. februar 2011 kl. 11-15 på Legenes Hus. 

 

 
5.3. Kvalitetsutvalget 
 
Årsrapport fra Kvalitetsutvalget i Den norske patologforening 2010 
 
Utvalget har hatt kontakt via E-post i 2010. 
 
Det har i perioden ikke vært noen henvendelser fra styret i DNP. 
 
På årsmøtet for DNP i Tromsø 2010 stilte leder for Kvalitetssutvalget seg positiv til et forslag 
fra styret om at det skulle etableres et eget utvalg som tok seg av kvalitetssikring og 
akkreditering og at dette utvalget erstattet Kvalitetsutvalget.  
Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra styret etter årsmøtet i 2010. 
 
Leder og de andre to medlemmene i Kvalitetssutvalget ønsker ikke å fortsette i utvalget og 
trekker seg fom årsmøtet i Oslo 2011. 
 
Kvalitetssutvalget 27 januar 2011. 
 
V Lisbet Sviland (leder), Vidar Isaksen og Torill Sauer 
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5.4. IAP 
 
IAP Rapport 2010 
I. The International Academy of Pathology, Norwegian Division. 
Rapport 2010. 
 
Board 2010-2012: 
Chairman: Gitta Turowski, MD 
Secretary: Hege Aase Sætran, MD 
Treasurer: Ying Chen, MD 
 
Members and bylaws: 
From 2007, membership in the Society is automatically connected to membership in the 
Norwegian Medical Union. Associate membership is still possible and the relation to IAP is not 
altered. The bylaws of the Division have been rewritten, according to the new bylaws of the 
Society.  
IAP –Norway has 302members, included one associated member without membership in the 
Norwegian Medical Union, 41 members above the age of 69, 149 women and 152 men; 193 
consultant pathologists and 59 trainees.   
 
Activities: 
The Norwegian Division is closely connected to the activities of the Society. No independent 
activities have taken place during the present year. 

 
Web-page: http://www.legeforeningen.no/id/101477.0 
 
 
5.5. UEMS 
 
UEMS  

I. Rapport fra Møte i UEMS, Section  for pathology, Berlin, 12.06.2010                                      
(norsk deltager Gitta Turowski). 
 
Prof. Claude Cuvelier ønsket deltakerne velkommen, med spesiell takk til Gisela Kempny som var den 
lokale vert i Berlin, i samarbeid med  Bundesverband Deutscher Pathologen e.V. 
 
UEMS saker: 

1. Blikk på EACCME (European Accreditation Council for Medical Education): 
Det mangler entydige internasjonale kriterier for evaluering av møter (”events”). Man 
synes det er viktig å få tilbakemelding fra deltakerne, og muligens burde man opprette 
subkomiteer for slik evaluering. 
 

2. ECAMSQ (European Council for the Accreditation of Medical Specialist Qualifications) og 
CESMA (Council for European Speciality Medical Assessments) 

http://www.legeforeningen.no/id/101477.0
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Tilrettelegging av spesialistutdanningen i patologi er inspirert av EU’s politikk, som er å 
harmonisere utviklingen i Europa. Man frykter samtidig at forskjellige nasjoners ulike 
behov ikke blir tilstrekkelig  ivaretatt.  
Man vil derfor heller satse på fleksible løsninger som kan tilpasses de ulike 
institusjonene/sykehusene etter behov, men beholde en  felles basis for utdanningen. 
 

3. EU Professional Qualifications Directive vil bli revidert. Her ser man samme utfordring som i 
spesialitsutdanningen. 
I tillegg ser man forskjeller innenfor grunnleggende kompetanse og kriterier som brukes ved 
ansettelser. 
Det er store forskjeller i curricula og rekruttering mellom europeiske land, og forskjellige 
helsesystemer har ulike behov og ulike kriterier for rekruttering. 
Det økende behov for subspesialisering er en utfordring. Samtidig  ser man at for strikte 
kriterier kan føre til rekrutteringsproblemer. Man er enig om at strukturen, men også innhold 
og kvalitet, er viktig. 
 
I diskusjonen var man enig om at patologene burde gjøre seg mer synlige i spørsmål som angår 
rekruttering av spesialister. UEMS burde spille en tydeligere rolle ved å påpeke behovet for 
spesialister i ulike regioner i Europa. 
 

4. Totalt sett var man enig om at UEMS burde være mer aktivt deltagende i de fagpolitiske 
prosesser, heller enn å være en passiv iakttager (”act rather than react”). Men selv på 
nasjonalt nivå er det ikke alltid enkelt å iverksette vedtak gjort av UEMS. 
 

5. Det finnes en arbeidsgruppe som jobber med en fremtidig struktur for UEMS og som så langt 
har utarbeidet følgende: 
- Representanter for Sections & Boards of Pathology inviteres til deltagelse på møtene 
- Omkostninger til sosiale kvelder ved møtene er 50 Euro. 
- Mandatperiodens lengde vil behandles 
- På internasjonalt nivå vil man opprette grupper som hurtig kan arbeide med aktuelle 

problemstillinger. 
-  

6. Spesialistutdanningen skal revideres 
- Dr. Kirkham (UK) påpekte at det er svært viktig å utarbeide et dokument som inneholder  

”best practice in pathology”,  i stedet for et dokument som beskriver i detalj  
spesialistkandidatenes kompetanse. Dokumentet skal inneholde omtale av autopsi, 
cytopatologi, laboratoriepaksis og retningslinjer for deltids-utdanning.   

 
Man diskuterte så de enkelte punkter: 

- Molekylærpatologi bør registreres som subspesialitet. 
- Organspesifikk patologi bør komme inn som subspesialitet. 
- Burde man heller bruke ordet subspesialitet enn kompetanse? 
- Hvem skal bestemme kravene? 
- Burde man heller bruke ordet retningslinjer enn krav? 
- Nevropatologi, cytologi og rettsmedisin bør ha status som subspesialitet. 

Molekylærpatologi og organtransplantasjonspatologi bør  komme inn som subspesialitet 
- Klar terminologi 
- Obduksjonsstatistikk i ulike land er forskjellig. Burde man komme med en anbefaling i det 

hele tatt? 
- “ Aptitude” burde nevnes som et kriterium for spesialistkandidaten;  med dette menes 

kandidatens egnethet (viktig å ha entusiasmen,  “brenne for faget”). 
- Elektive forskningsprosjekter kan bli en del av spesialistutdanningen.  
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7. Prof. Ruiter rapporterte kort om dermatopatologi med dermatopatologi -eksamen som fant 
sted i Frankfurt a/M., desember 2009.  I tilslutning var der et UEMS sektions- møte som planla 
neste eksamen i desember 2010 i Frankfurt a/M. 
 

8. Prof. Cuvvellier foreslo at de tre europeiske organisasjonene (UEMS, EAPCP og ESP) burde 
jobbe bedre sammen. Prof. Wells oppfordret til å bruke Brüssel- kontoret til møter og andre 
aktiviteter. Han påpekte hvor viktig det er å se nærmere på problemer innen patologifaget i 
østeuropeiske land; her er det andre behov, og man må ta hensyn til det. 
 

9. Diagnostisk molekylærpatologi som disiplin innenfor flere spesialiteter - genetikk, 
laboratoriemedisin, onkologi etc.-  bør nøye overveies som subspesialitet innen patologifaget 
(kfr. også ovenfor). 
 

10. Prof. Dirk Ruiter forlater UEMS 
 

11. Prof. Slootweg er ny kasserer.  
 

12. Ett årlig møte er ikke tilstrekkelig  for å jobbe intenst med løsninger! Man vil tenke på å 
organisere to møter hvert år i fremtiden. 
 

13. Neste møte: 21.05.2011 i Kroatia. I 2012 sannsynlig i Paris. 
 
 
 
 
II: Fra styret i Dnp: 
 
Styret ser som viktig å holde seg orientert om hovedtrender i europeisk patologi, ikke minst med tanke 
på krav til spesialistutdanning og fortsatt kompetansebygging for ferdige spesialister.  Styret har 
vedtatt at Fagutvalgets formann skal være styrets formelle representant overfor UEMS. 
 
 
Førde og Oslo, 25.02.11. 
 
 
Ståle Sund                                                   Gitta Turowski   
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5.6. Spesialitetskomitéen 
 

ÅRSRAPPORT 2010 
Utfylt årsrapport sendes Legeforeningen innen 25.02.2011 

 – enten pr papir eller pr epost til marit.gustavsen@legeforeningen.no 

 
Spesialitetskomiteen i  
 

 
Patologi 

 
Komiteens sammensetning 
 

Leder: Rune Lilleng 
Hovedmedlemmer: Birger Laane, Peer Kåre Lilleng og 
Øystein Størkersen 
Varamedlem: Rolf E. Steen og Lars Helgeland 
Fra YLF:  
Hovedmedlem: Runa Braun 
Varamedlem: Ellen Berget 

 
Møter 
 

Det har ikke vært avholdt særskilte møter uten om besøk 
på to utdanningsinstitusjoner (se under). Alle saker av 
betydning har vært forelagt komiteens medlemmer via 
mailsystemet eller vært diskutert pr. telefon. 

1  
Spesialistreglene 

Fungerer tilfredsstillende, men det er fortsatt et paradoks 
at tjeneste på utdanningsinstitusjoner i patologi som ikke 
har full godkjenning kan suppleres med ytterligere 
tjeneste på en annen utdanningsinstitusjon som ikke har 
full godkjenning og på den måten oppnåes kravet hva 
gjelder tjenestetid for spesialiteten patologi. 

2  
Stillingsstrukturen 

Det har ikke vært spesielle problemer knyttet til 
stillingsstrukturen. 

3  
Målbeskrivelsen 

Den er av relativt ny dato og tilfredsstiller fortsatt dagens 
krav til patologiutdanningen. 

4  
Kursvirksomheten 

I 2010 har det vært en relativt god tilgang på kurs som 
godkjennes for den valgfrie delen for spesialiteten 
patologi, men få kurs som er godkjent for den spesielle 
delen. Det er en rekke kurs i spesiell histopatologi, og som 
går over opptil 1-2 uker i både Europa og USA. Disse 
kursene godkjennes for spesialistutdanningen i patologi 
etter forhåndssøknad. Utdanningskandidater må 
imidlertid søke støtte fra andre enn legeforeningen, som 
bare dekker reise og opphold for ferdige spesialister. 

5 Ferdighetstrening i laboratorier/simulering 
• Hvilken betydning har ferdighets/simulering i 

spesialistutdanningen i faget? 
• Hvilke institusjoner tilbyr slik læring? 
• Hvilke prosedyrer er mest aktuelle for slik læring? 

Dette er ikke relevant i patologifaget. 

6  
Rapporter fra utdanningsinstitusjonene 
 

Disse er gjennomgående tilfredsstillende og avslører ingen 
spesielle problemer hva gjelder spesialistutdanning i 
patologifaget, utover det som er beskrevet i pkt. 12. 

7  
Besøk spesialitetskomiteen har gjennomført 
 

Det ble gjennomført to besøk vinteren 2010. 21. janura i 
Bodø og 22. januar i Tromsø. 

mailto:marit.gustavsen@legeforeningen.no
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8  
Søknader fra sykehusavdelinger og institusjoner om 
godkjenning som utdanningsinstitusjoner 

Patologiavdelingen i Førde er nå godkjent som 
utdanningsinstitusjon i patologi, men har fortsatt ikke 
ansatt lege i spesialisering i patologifaget. 

9  
Kvalitetssikring av utdanningen 

Dette er en intern sak på hver enkelt 
utdanningsinstitusjon. Spesialitetskomiteen i patologi har 
ingen mulighet til å kunne etterprøve om utdanningen er 
kvalitetssikret, utover den dokumentasjon som er gitt i 
forbindelse med søknad om spesialiteten patologi. 

10  
Spesialistgodkjenning  

Det ble gitt til sammen 14 spesialistgodkjenninger i 2010. 
Av disse var 7 kvinner og 7 menn. Til sammen 9 nye 
godkjente spesialister hadde fått sin hovedutdanning i 
Norge (4 kvinner og 5 menn), mens det var 5 som fikk 
spesialistgodkjenning gjennom konvertering fra 
henholdsvis Polen, Ungarn, Sveits og Litauen (2). 

11  
Etterutdanning 

Samlet sett er det i Norge og i utlandet et godt tilbud på 
kurs innen histopatologi. Etterutdanningen fungerer 
derfor godt, i den grad det finnes midler til å benytte 
tilbudene. 

12  
Problemer i spesialiteten 

Ved noen utdanningsinstitusjoner som har relativt mange 
utdanningskandidater synes det å være et problem at 
antallet obduksjoner har falt dramatisk, og som medfører 
at kandidatene ikke har tilgang til nok obduksjoner hva 
gjelder å oppnå kravet for spesialiteten patologi innen 
normert tid. Reduksjonen i antallet obduksjoner kom etter 
innføring av nye forskrifter hva gjelder rekvirering av 
obduksjon. Forslag om å ytterligere redusere antallet 
obduksjoner som kreves for spesialiteten i patologi har 
ikke fått gjennomslag, men situasjonen er under 
kontinuerlig observasjon. 

13  
Eventuelt 

Patologifaget har i hovedstadsområdet vært gjennom en 
omfattende omstillingsprosess hvor et betydelig antall 
patologiprøver er overført fra Oslo Universitetssykehus til 
henholdsvis patologiavdelingen på Drammen Sykehus og 
på Akershus Universitetssykehus. Mye av prosessen var 
fullført pr. 31.12.10, men på det nåværende tidspunkt 
kjenner ingen konsekvensen av dette for 
spesialistutdanningen i patologi i hovedstadsområdet, 
særlig ikke for spesialistutdanningen på Oslo 
Universitetssykehus. 

Sted/dato 
 
Drammen, fredag 25. februar 2011 
 

Underskrift (pr post)/Navn (pr epost) 
 
Rune Lilleng, leder, Spesialitetskomiteen i patologi 

 
 
 
5.7. Akkrediteringskomitéen 
 
Gruppens eneste medlem er Kjell Kjellevold. Det har ikke vært noe aktivitet i gruppen i 2010.  
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5.8. FAGGRUPPENE 
 
 
5.8.1. Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)  
 
Årsrapport  fra Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) 2010 
 
NBCGs patologigruppe : 

Elin Mortensen (leder)  
Lars A. Akslen, (nestleder) 
Torill Sauer,  
Jan Baak, 
Per Bøhler,  
Peter Blom,  
Marianne Brekke 
 
Disse representerer de største patologiavdelingene i landet 

 
Generelt: 
Vi har hatt telefonmøter, samt to heldagsmøter:  
Et møte for å diskutere metode for Ki67 analyser. Vi hadde onkolog tilstede (Wist).  
I tillegg er det arrangert et heldagsmøte angående HER2 analyser. Dette var gjort i samarbeid 
med Roche. 
Kort oppsummering fra møtene presenteres under. 

 
1. Proliferasjonsindex (Ki67) 

Det har vært et ønske fra NBCG om å få utført Ki67 analyse på primærtumor ved  
mammmacarcinomer som er ER+/HER2- og lymfeknute positiv.  
Det er satt et cut-off på 15% hvor pasienter med Ki67 positivitet  under denne grensen får ulik 
behandling enn de som har en proliferasjonsindex over 15%. 
 
Vi hadde et heldagsmøte på Gardermoen i juni 2010 hvor vi utarbeidet nasjonale 
retningslinjer. Onkolog Erik Wist var også tilstede. 
 
Vedlegg 1: retningslinjer for telling av Ki67 postive celler. 
 

 
2. HER-2 analyser i Norge 
 

Det ble sendt et spørreskjema til alle landets patologiavdelinger som resulterte i en nasjonal 
undersøkelse av metodevalg og resultater for HER2 testing.  
Resultatene fra dette ble presentert av Lars A. Akslen på et møte hvor alle landets patologer 
var invitert. 
Resultat fra studien viste en positivitet for HER 2 på ca 14% nasjonalt.  

 
Vi gikk ikke inn for å sette en nedre grense for hvor mange HER undersøkelser et laboratorium 
bør ha for å holde adekvat standard men vil henstille de som har få prøver om å vurdere å 
sende de til et annet laboratorium hvis deres resultater ligger langt utenfor gjennomsnittet. 
Dette forutsetter også at de er med i et kvalitetssikringsprogram, f eks Nequas eller Nordic. 
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Det fremkom et ønske om et nytt nasjonalt møte om status for HER2 undersøkelse i Norge i 
2012. 

 
Vi anbefaler å teste metastaser pånytt da tumor kan endre uttrykk både fra postiv til negativ 
og omvendt. 
Foreløpig for ambisiøst og lage web-basert nettside til HER2 testing. 

 
Det vil ikke gå ut anbefaling om å gjøre SISH undersøkelse primært uten forutgående 
immunhistokjemisk analyse. 
Noen laboratorier gjør dette nå.  

 
3. Ekstranodal vekst: 

Det er et ønkse fra NBCG om at patologne skal angi størrelse på perinodal vekst. Det de ønsker 
er å få angitt perinodalvekst i mm mer enn angivelse mer eller mindre enn 2 mm.  
Dette har vært tema på et av våre møter, men det var ulike oppfatning om hvordan dette 
skulle gjøres og vil dermed først bli konkludert i 2011. 

 
I Blåboka står følgende:  
•Aksillære lymfeknuter:  
Det er ansett at et adekvat axilletoilette (fjernelse av 10 eller flere lymfeknuter fra nivå 
I og II) ikke nødvendiggjør strålebehandling av den dissekerte delen, da denne er 
kirurgisk adekvat behandlet. Kun bestråling av den ikke-dissekerte delen av axillen 
(nivå III) anses da nødvendig. Dersom det er fjernet <10 axillære lymfeknuter anbefales 
det å inkludere alle axillenivåer (nivå I-III). Aksilleresidiv er relativt sjelden. 
 
 Det er ingen god dokumentasjon på at det er nødvendig å bestråle hele axillen (alle 
axillenivåer) ved mikroskopisk perinodal vekst. Det anses likevel riktig å bestråle hele 
axillen der hvor det foreligger makroskopisk perinodal vekst eller tumorøyer i fettvevet 
og hvor det samtidig er indikasjon for regional lymfeknutebestråling (se indikasjoner 
senere), da dette kan øke muligheten for gjenværende tumorvev etter det kirurgiske 
inngrep. 

 
Erfaringen fra onkolognes side er at dette tolkes forskjellig når man tar stilling til 
strålebehandling av axillen.  

 
4. Gruppen arbeider med oppdatering av Dnlf’s skriftserie: Standardisering av 

biopsibesvarelsen, cancer mamma, makro og mikrobeskrivelse. Ferdigstilles i 2011. 
 
 
 
Februar 2011 
Elin Mortensen  
leder NBCG (patologi) 
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Bestemmelse av proliferasjon (Ki-67) i mammakarsinomer 
 

Anbefaling fra NBCG’s patologigruppe  -  juni 2010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
ANBEFALT FREMGANGSMÅTE: 
 
1. Undersøkelsen utføres på operasjonspreparat, der dette foreligger.  
Det velges en blokk der: 

1. tumors mest cellerike del foreligger; 
2. tumors mest høygradige del foreligger dersom tumor er heterogen;  
3. tumors periferi er med.   

 
2. Ki-67 farges etter den kvalitetssikrede metode som laboratoriet har etablert.  
 
3. Det området som har den mest aktive (høyeste) proliferasjon i tumorceller 
(”hot spot”) ringes inn.  
 
4. Innenfor det avmerkede området vurderes 500 tumorcellekjerner. Tellingen 
utføres på x400 forstørrelse ved hjelp av et raster (rutenett).  
 
5. Resultatet angis som andel kjerner som er positive for Ki-67 (%).   
 
 
KOMMENTARER: 
 
Undersøkelse av Ki-67 er foreløpig indisert (i henhold til NBCG’s vedtak) for pasienter 
opptil 70 år med samtidig lymfeknutemetastaser, ER positivitet (> 10 %) og HER2 
negativitet. 
 
Ad 1: ”Hot spot” metode velges da dette er i overensstemmelse med hvordan mitoser 
telles ved vanlig gradering av mammacarcinomer. Disse skal telles i de mest aktive 
områder og fortrinnsvis perifert i tumor. 
 
Ad 2: Det er kjent at Ki-67 fargning vil kunne variere etter antistoff og 
laboratoriemetoder for øvrig. Det finnes foreløpig ikke internasjonale retningslinjer for 
dette, og gruppen foreslår at det enkelte laboratorium benytter det antistoff (for 
eksempel MIB-1) og den metode som er innarbeidet, forutsatt at laboratoriet deltar i en 
ekstern kvalitetssikring av Ki-67 (for eksempel NordiQC). Som en del av 
monitoreringen av Ki-67 vil gruppen foreta en evaluering av resultater fra de ulike 
laboratorier. Det vil her bli vurdert om det er indikasjon for ytterligere standardisering. 
 
Ad 3: Ansvarlig patolog vurderer om Ki-67 fargningen er teknisk tilfredsstillende, og 
hva som er det mest aktive området hvor kvantitering skal gjøres. Dette området 
ringes inn med tusj. 
 
Ad 4: Tellingen gjøres av patolog eller bioingeniør i samarbeid med patolog. Det 
benyttes et raster (rutenett) for å gjøre tellingen systematisk, og x400 anbefales. 
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Alternativt kan benyttes x1000. For eksempel kan alle kjerner som faller på kryssende 
linjer i rutenettet telles.  
 
Det kan i enkelte svulster foreligge mange celler som ikke er tumorceller, for eksempel 
lymfocytter, fibroblaster og endotelceller. Det må da sikres at de kjerner som telles 
representerer tumorkjerner. 
 
En skjønnsmessig vurdering av proliferasjon, for eksempel ”over eller under  
15 %”, er etter gruppens oppfatning ikke tilstrekkelig for å vurdere en så viktig 
parameter.  
 
Utviklingen fremover vil kunne resultere i at Ki-67 alternativt kan analyseres ved hjelp 
av billedanalyse, men utstyr og standardisering foreligger ikke i de fleste avdelinger, 
og der er ikke retningslinjer på dette punkt.  
 
Ad 5: Resultatet, etter telling av 500 kjerner, oppgis i besvarelsen som % positive 
kjerner. Det tall som nevnes i NBCG’s styringsgruppes vedtak om saken, 15%, er etter 
patologigruppens oppfatning ikke godt validert. Det skal derfor ikke angis ”over eller 
under 15%”, men man rapporterer det tall (%) som er resultat av tellingen.  
 
 
5.8.2. Norsk Gastrointestinal Cancergruppe (NGCG) 
 
Rapport fra Faggruppen i gastrointestinal patologi. 
 
Faggruppen består av Sonja Eriksson Steigen (UNN), Patricia Mjønes (RIT), Susanne B. Wildhagen (SUS), 
Else Marit Løberg (OUS) og Solveig NorheimAndersen (Ahus). 
 
Gruppen hadde møte på Ahus 6. september 2010 og startet arbeidet med å oppdatere gastro-delen av 
”Veileder i biopsibesvarelser av maligne svulster”. Vår del foreligger snart. 
 
Det har lenge vært usikkert om Norsk GastroIntestinal Cancer Gruppe (NGICG) ønsker å følge 
vedtakene til kolleger i England, Nederland, Belgia og Danmark om å fortsatt holde seg til TNM 5 ved 
vurdering av kolorectal-cancere, eller følge USA og resten av Europa og bruke TNM 7. Dette har vært 
en forsinkende faktor. 
 
Ved møtet 4. februar 2011 i  NGICG-CG (colorectal cancergruppe), der Sonja Eriksson Steigen er 
medlem, ble det uttrykt ønske om at norske patologer skulle bruke TNM 7, at alle patologer skal bruke 
samme klassifisering og at de besvarer CRC likt.  
Ifølge NGICG’s nye, oppdaterte Handlingsplan som snart kommer ut, ønskes det at patologene bruker 
elektronisk mal, tilsvarende den som ble utarbeidet av Den norske patologforening og Kreftregisteret 
for snart 10 år siden. Denne er basert på TNM 5, og må derfor oppgraderes til å passe med TNM 7.  
 
Det har blitt søkt om midler til å betale Siemens og Tieto for å oppgradere malen i henholdsvis 
DocuLive Patologi og Sympathy, men verken Kreftregisteret eller Den norske patologforening har 
penger til dette.  
NGICG-CG vil anmode Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) om å legge føringer for bruken av 
elektronisk mal og oppgraderingen av denne av kvalitetssikringshensyn. 
 
Faggruppen er derfor forsiktig optimistiske når det gjelder den elektroniske malens fremtid. 
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De fleste patologer i Norge har i mange år brukt betegnelsen lavgradig / høygradig epitelial neoplasi 
/dysplasi ved premaligne forandringer i kolon ved ulcerøs kolitt og Mb. Crohn. 
 
I forrige utgave av ”WHO Classification: Tumours of the Digestive System” (2000) ble det anbefalt at 
man bruker disse betegnelsene også ved adenomer.  
 
Dette har man gjennomført ved noen av patologi-avdelingene i Norge, men ikke alle. 
 
Faggruppen anbefaler at alle nå bruker disse betegnelsene, evt. med gammel betegnelse i parantes 
den første tiden etterpå. 
 
Ahus 24/2-2011. 
 
 
5.8.3. Norsk Urologisk Cancergruppe (NUCG) 
 
Medlemmer: Kathrine Lie (leder), Aud Svindland, Ole Johan Halvorsen, Trond Viset, Tor Arne 
Hanssen. 
Vararepresentanter: Ljiljana Vlatkovic (Oslo), Karsten Gravdal (Bergen), Øystein Størkersen 
(Trondheim) og Sveinung Wergeland Sørbye (Tromsø). 
 
Faggruppen hadde et møte 1/6-2010 hvor ny leder ble valgt og hvor man  gjennomgikk  mandat 
for faggruppen, funksjonstid for leder og medlemmene.  
Faggruppen vedtok at leder og nestleder skal representere gruppen i NPPC med Aud Svindland 
som fast vara. 
 
Faggruppen vil arrangere snittseminar i testispatologi i 2012 på Radiumhospitalet og 
snittseminar i prostatapatologi i 2013 i Tromsø  
 
Faggruppen anbefaler WHO/ISUP 2004 klassifikasjon for klassifisering og gradering av 
uroteliale svulster.  Avhengig av lokale forhold og samarbeid med klinikere kan evt. WHO 
1973 legges til i en overgangsperiode. Faggruppen skal lage nasjonale anbefalinger vdr. 
makroskopisk us og rapportering av uroteliale svulster med referanseliste og link til relevante 
nettsteder som skal legges ut på nettsiden til DNP. 
 
Faggruppen planlegger nytt møte i 2011 for å revidere nasjonale retningslinjer for 
makroskopisk us og rapportering av prostatacancer. 
 
 
5.8.4. Fagruppe for Molekylærpatologi  
 
Medlemmer: Lill-Tove Busund, UNN, Harald Aarset, St. Olavs Hospital, Olav Vintermyr 
(nestleder), Haukeland Universitetssykehus og A. Kathrine Lie (leder) OUS 
 
Faggruppen har hatt ett konstituerende møte i 2010 hvor leder og nestleder ble valgt 
Faggruppen har søkt men ikke fått innvilget tilknytning til Onkologisk Forum på linje med de 
øvrige faggruppene i patologi. Fagruppen har fått et par saker til vurdering av styret i DNP som 
er behandlet ved e-post korrespondanser (hvordan innrapportere produksjonsdata for 
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molekylære analyser og HPV takst i sekundærscreening). Når neste nasjonale kurs i klinisk 
molekylærpatologi arrangeres i 2012 bør faggruppen involveres. 
 
 
5.8.5. Norsk Melanomgruppe  
 
Det har vært jobbet med oppdatering av melanomkapittelet i DNP’s veileder. I tillegg har 
utvalgets leder vært med i utarbeidelse av Nasjonalt handlingsprogram for malignt melanom 
(Styringsgruppen i Norsk melanomgruppe). Akslen ble under Onkologisk forum 2010 valgt til 
leder i Norsk melanomgruppe. 

 

28.2.11. 

Lars A. Akslen 

  
5.8.6. Norsk Lymfomgruppe  
 
RAPPORT OM AKTIVITET I 2010 I FAGGRUPPE HEMATOPATOLOGI 
 
Gruppen har gjort følgende i 2010. 
 
1. oppdatering av heftet 'retningslinjer for lymfomdiastostikk'. Heftet er nå del av retningslinjene for 
diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer redigert av Helsedirektoratet (Nasjonale 
faglige retningslinjer, publikasjon IS-1594). 
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale_faglige_retningslinjer/nasjonalt_handlingsp
rogram_med_retningslinjer_for_diagnostikk__behandling_og_oppf_lging_av_maligne_lymfomer_263
974 
 Retningslinjene skal oppdateres årlig. 
 
2. organisasjon av hudlymfomkurs 17. mars 2010, Rikshospitalet  
 
3. planlegging av generell hematopatologi kurs for første kvartal 2011 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Jan Delabie, Prof.Dr.Med 
leder for faggruppe lymfoid og hematologisk patologi 
Den Norske Patologforening   
 
 
5.8.7. Norsk Lungekreft og ØNH gruppe 
 
Peter Jebsen 
Overlege 
Avd for patologi OUS 
Rikshospitalet 
 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale_faglige_retningslinjer/nasjonalt_handlingsp
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Til 
Den norske Patologforening ved Styret 
 

Rikshospitalet 28 febr 2011.    
 
Rapport fra DnPs representant i Norsk Lungekreft gruppe. 
 
Det er betydelig interesse og aktivitet rundt testing for EGFR-mutasjon med tanke på 
tyrosinkinasebehandling ved tumorpulm. Undertegnede deltar også i NLCGs 
translasjonsgruppe i den sammenheng, bl.a. sammen med Lars Helgeland fra avdeling for 
patologi Haukeland sykehus. EGFR-testing med  sekvensering av exon 18-21 for egfr-gen var 
etablert ved alle universitetsavdelingene i løpet av 1 halvår 2010.  Ved OUS har vi skiftet 
analyseplattform. Etter parallell testing av tumormateriale fra 260 opererte pasienter med 
sekvensering og bruk av Therrascreen-kit med identisk resultat, har vi fra sist høst benyttet 
Therrascreen-kit. Begrunnelse er at dette sparer arbeid og tid i laboratoriet, men gir høyere 
reagenskostnader. Klare internasjonale anbefalinger for anbefalt test-metode foreligger ikke. 
Anbefalinger vedr testing som er utsendt til DnPs medlemmer på e-post,  fremkommer etter 
intern konsensus i NLCGs translasjonsgruppe. Pr dato anbefales testing av all ikke-småcellet 
lungekreft rutinemessig- også tumorvev fra reseksjonspreparat hos pasienter uten 
metastaser. Amerikanske anbefalinger omfatter ikke testing av plateepitelkarsinom, men 
dette utføres pt i en del europeiske land. Mutasjonsfrekvens i plateepitelkarsinom er lav, 
angitt til ca 3%. NLCGs standpunkt er at vi må skaffe egne data i denne sammenheng. 
Mutasjonsfrekvens i plateepitelkarsinom er tenkt evaluert innen utgang av 1. halvår 2011. 
NLCG vil i den sammenheng ha nytte av analyseresultat fra alle universitetslaboratoriene. Hvis 
mutasjonsfrekvens viser seg å være svært lav, vil trolig plateepitelkarsinomer ikke bli anbefalt 
testet videre. Evt endret indikasjonsstilling fra NLCG vil i så fall bli meddelt medlemmene pr e-
post. 
Et tilbakevendende problem er mengde og type tumorvev tilgjengelig for mutasjonstesting. 
Små biopsier er ikke sjelden nedskåret som følge av diagnostikk og påfølgende 
immunhistologisk farging og der er for lite restmateriale for mutasjonstesting. Vi regner at vi 
trenger minst 4-500 tumorceller og andel tumorceller i biopsi bør være minst 25% i det 
område som er aktuelt for ”høsting” av tumorceller. Klinikere/radiologer bør trolig anbefales å 
ta noen biopsier ekstra fra tumor. Videre bør man vurdere å fordele dette på flere briketter 
enn i dag- da kan tumorvev i en blokk evt spares med tanke på mutasjonstesting.  
 
                                                                              Peter Jebsen.  
 
 
5.8.8. Norsk Gynekologisk Cancergruppe 
 
Gruppen har i 2010 jobbet med oppdatering av veileder for biopsibesvarelse i gynpatologi 
preparater. Det har ikke vært møter i gruppen i 2010.  
 
 
5.8.9. Norsk Nevroendokrin TumorGruppe (NNTG) 
 
DNP har ikke mottatt rapport fra gruppen for 2010. 
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5.8.10.Faggruppe i perinatalpatologi og placenta 
 
Til Styret 
Den norske patologforening 
V/leder Lars A. Akslen 
 
Fra: Borghild Roald 
Dato: 7.februar 2011 
 
 
 
Årsrapport fra Faggruppe i perinatalpatologi og placenta 
 
 
Styret i Den norske patologforening (DNP) innvilget og anerkjente 29.9.10, etter søknad datert 
23.09.2010, ”Faggruppe i perinatalpatologi og placenta” som faggruppe under DNP.  
 
Faggruppe i perinatalpatologi og placenta består av patologer med interesse for foster- og 
barnepatologi inkludert placenta fra ulike sykehus i Norge, inkludert de fire 
universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Faggruppen er en direkte 
videreføring av interessegruppen Nasjonalt Placentamøte, som har møttes til faglige 
diskusjons- og kasuistikkmøter to ganger årlig siden 2008. 
 
Fokus hittil har vært på standardisering av placentadiagnostikken i Norge. Sammen har vi 
utarbeidet et systematisk, objektivt og standardisert, klinisk relevant klassifikasjonssystem for 
placentapatologi. I dette arbeidet har medlemmer av gruppen også hatt norsk, nordisk og 
internasjonal kontakt med kliniske miljøer og perinatal/placenta patologer i Danmark inkludert 
Köbenhavn, Stockholm (KS/KI), Dublin, Santiago de Chile og Buenos Aires. 
 
I november 2010 arrangerte medlemmer av faggruppen et UiO-universitetskurs (med 
snittseminar) i Perinatalpatologi inkludert placenta, godkjent som tellende i spesiell patologi.   
 
Planen er at faggruppen, på nettstedet under DNP og Legeforeningen, skal legge ut maler, 
retningslinjer og relevante artikler for placentadiagnostikk og foster-/barnepatologi inkludert 
obduksjoner.   
Faggruppens sammensetning pr.01.02.2011 
 

 
 
 

Navn Sykehus 
Gitta TUROWSKI (leder) Oslo Universitetssykehus 
Borghild ROALD Oslo Universitetssykehus 
Aage ERICHSEN Oslo Universitetssykehus 
Christina VOGT St. Olavs Hospital 
Karin COLLET Haukeland Universitetssykehus 
Tor Arne HANSSEN Universitetssykehuset i Nord Norge, UNN 
Ricardo LAURINI Sentralsykehuset i Nordland, Bodø 
Ståle SUND Helse Førde 
Bjarne Lomholt BECK Helse Fonna - Haugesund 
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6. ÅRSREGNSKAP 
 
6.1. Årsregnskap 2010  
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6.2. Revisjon av Årsregnskap  
 
Revisjonsberetning for 2010 var ikke klar fra revisor ved utsendelse av rapporten. 
Denne vil bli fremlagt på Årsmøtet 2011. 
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7. REFERAT FRA ÅRSMØTET 12.3.2010 
 
Referatet er foreløpig godkjent i styremøte i DNP 9.6.2010. Referatet skal formelt godkjennes 
av Årsmøtet 2011.  
   
Sak 1 Godkjenning av dagsorden og innkalling. 
Godkjent uten merknader. 
  
Sak 2 Valg av møteleder og referent. 
Møteleder: Lars A. Akslen 
Referent: Hege Aase Sætran 
Tellekorps: Ståle Sund og Hege Aase Sætran 
  
Sak 3 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2009. 
Godkjent uten merknader. 
  
Sak 4 Gjennomgang av Årsrapport 2009 ved styreleder Lars A. Akslen. 
Årsrapporten var sendt elektronisk til alle medlemmene sammen med innkalling, og lagt ut på 
DNPs nettside. 
Hovedpunkter i rapporten ble presentert av styreleder Lars A. Akslen. Produksjonsdata ble 
gjennomgått, og trender i de ulike hovedgrupper av prøver ble belyst. Det er fortsatt økning i 
antall histologiprøver og i antall undersøkelser pr prøve. Fra 2009 er også antall molekylære 
analyser inkludert i produksjonsdata.  
Viktigheten av at avdelingene kvalitetssikrer produksjonsdata før de sendes til DNP ble 
presisert.  
Årsmøtet tok dette til etterretning. 
  
Sak 5 Rapport fra Fagutvalget ved Ståle Sund. 
Hovedfokus for Fagutvalgets arbeid i 2009 har vært opptrapping av kursprogrammet. 
Fagutvalget vil gjerne være i dialog med aktuelle kursarrangører, og de ønsker også 
tilbakemelding om og rapport fra avholdte kurs.  
Årsmøtet tok dette til etterretning. 
  
Sak 6 Rapport fra Forskningsutvalget ved Wenche Reed. 
Wenche Reed presenterte utvalgets medlemmer. Utvalgets arbeid i 2009 har blant annet 
omfattet policydokument for biobanker og fokus på forskning på DNPs nettsider. 
Årsmøtet tok dette til etterretning. 
  
Sak 7 Rapport fra Kvalitetsutvalget ved Lisbet Sviland.  
Utvalget har hatt kvalitetsdokument i cytologi til høringsuttalelse. Utover dette har utvalget 
ikke jobbet med spesielle saker i 2009. 
Årsmøtet tok dette til etterretning. 
  
Sak 8 Rapport fra UEMS ved A. Kathrine Lie.  
Nils Petter Aardal og A. Kathrine Lie har deltatt på ett møte i UEMS i 2009, og det foreligger  
referat fra møtet i årsrapporten.  
Årsmøtet tok dette til etterretning. 
 
Sak 9 Rapport fra IAP ved A. Kathrine Lie. 
Aktiviteten i den norske gren av IAP har vært sammenfallende med DNPs virksomhet. 
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Årsmøtet tok dette til etterretning. 
  
Sak 10  Rapport fra Akkrediteringsutvalget ved Kjell H. Kjellevold.  
Kjellevold har deltatt på ett styremøte i DNP, der han ble invitert for å diskutere videre arbeid 
med akkreditering i DNP. Det har ikke vært annen aktivitet i akkrediteringsutvalget i 2009.  
Kjellevold anmodet styret om at utvalget legges ned eller innlemmes i nytt Kvalitetsutvalg.  
Årsmøtet tok dette til etterretning. 
  
Sak 11 Rapport fra Spesialitetskomitéen ved Rune Lilleng. 
Hovedpunkter fra spesialitetskomitéens årsrapport ble gjennomgått. Avdeling for patologi i 
Førde er i 2009 godkjent for utdanning av spesialister i patologi. 
Årsmøtet tok dette til etterretning. 
 
Sak 12 Biobanker (strategidokument) 
Sakspapirer og forslag til vedtak var utsendt sammen med innkalling. Forskningsutvalget har i 
samarbeid med styret utarbeidet et strategidokument for Biobanker. Wenche Reed 
gjennomgikk hovedpunkter fra dette dokumentet. Det ble oppfordret til at faggruppene i 
patologforeningen også fokuserer på kvalitetssikring av vevsmateriale. Diskusjonen i salen ga 
uttrykk for at dette er et arbeidsområde som er delvis nytt for mange avdelinger og at det er 
stort behov for veiledning og retningslinjer.  
 
Årsmøtet vedtok følgende ved akklamasjon, i tråd med styrets forslag: "Årsmøtet slutter seg 
til styrets forslag og godkjenner dokumentet Strategi for biobankvirksomhet." 
  
Sak 13 Forskningssamarbeid i patologi (strateginotat) 
Lars A. Akslen redegjorde for bakgrunn for, og innhold i, strateginotatet. Under diskusjonen 
fremkom det fra salen at dette er en viktig sak som patologer må være oppmerksom på. Det ble 
også etterlyst enda mer detaljerte retningslinjer for samarbeid, for eksempel for prising av 
tjenester. Det er noen av de store avdelingene som har laget nokså detaljerte retningslinjer for 
internt bruk. Styret vil ta med kommentarene i det videre arbeidet med strategi for 
forskningssamarbeid for patologer. 
 
Årsmøtet vedtok følgende ved akklamasjon, i tråd med styrets forslag: "Årsmøtet slutter seg 
til styrets forslag og godkjenner notatet Forskningssamarbeid i patologi." 
  
Sak 14 Kursprogram (oppdatering) 
Ståle Sund presenterte endelig kursprogram i korte trekk. Søknad om utvidet antall obligatorisk 
kurs er sendt Dnlf, og det er videre dialog mellom Dnlf og DNP om saken.  
Det ble orientert om planlagte kurs i 2010 – 2011.  
 
Årsmøtet tok styrets orientering og oppdatering til etterretning. 
  
Sak 15 Sertifisering av rettsmedisinere.  
Styret ved Lars A. Akslen har mottatt informasjon fra NRF (Norsk Rettsmedisinsk Forening) 
om en nyopprettet sertifiseringsordning for rettsmedisinere i Norge. Ordningen er opprettet og 
administreres av NRF. Ordningen er ikke formelt godkjent av Dnlf eller andre offentlige 
instanser. Styret i DNP har i brev til NRF meddelt at DNP ikke er enig i den foreslåtte ordning, 
da DNP mener at dette forslaget svekker patologifagets betydning i rettsmedisin.  
 
Årsmøtet tok styrets orientering og oppdatering til etterretning. 
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Sak 16 Kvalitetsdokument i cytologi (oppdatering) 
Jon Lømo, leder i Norsk Forening for Klinisk Cytologi (NFKC), presenterte Rapport om 
kvalitetssikring i cervixcytologi. Dokumentet er utarbeidet av NFKC og har vært til høring hos 
styret i DNP og en rekke andre instanser, og vurderes nå som ferdigbehandlet fra NFKCs side.  
 
Årsmøtet tok orienteringen fra NFKC til etterretning. 
 
Sak 17 Arbeidsmiljø i patologi (orientering) 
Avdeling for patologi i Tønsberg har blitt tildelt Kommunal Landspensjonskasse (KLP) sin pris 
for beste arbeidsmiljø. Ying Chen, avdelingsleder i Tønsberg orienterte om hvordan avdelingen 
har arbeidet for å oppnå best mulig arbeidsmiljø. Det ble vektlagt at alle i avdelingen er bevisst 
på at man sammen jobber for pasientens beste.  
 
Sak 18 DNPs nettsider 
Nettredaktør G. Cecilie Alfsen presenterte DNPs nettsider; hvilket innhold som finnes her og 
hvor man kan finne ulike saker, referater, sammensetning av utalg og grupper, retningslinjer og 
mye mer. 
 
Sak 19 Statutter for DNPs årsmøtepriser 
Styret har foreslått at det opprettes en pris for beste poster i tillegg til forskningsprisen og pris 
for beste kasuistikk. Forslag til endring av statutter for DNPs årsmøtepriser var sendt ut 
sammen med innkalling til årsmøtet. 
 
Årsmøtet vedtok følgende ved akklamasjon, i tråd med styrets forslag: "Årsmøtet slutter seg 
til styrets forslag og godkjenner endring av statutter for DNPs årsmøtepriser." 
 
Sak 20 Økonomi 
Kasserer Ying Chen gjennomgikk regnskap for 2009. Den norske patologforening har god 
økonomi. I 2010 har DNP, etter søknad fra styret, fått ekstra bevilgninger fra Dnlf på kr 75.000. 
Årsmøtet hadde ingen kommentarer til regnskapet for 2009. 
Budsjett for 2010 ble gjennomgått. 
 
Årsmøtet vedtok følgende ved akklamasjon, i tråd med styrets forslag: "Årsmøtet slutter seg 
til forslag til budsjett for 2010."  
  
Sak 21 Årsmøte 2011 og 2012 
Årsmøtet 2011 skal avholdes i Oslo, og årsmøtet i 2012 skal avholdes i Bergen. 
  
Sak 22 Valg         
Styret, Fagutvalget og valgkomiteen var på valg. Hans Kristian Haugland la frem 
valgkomiteens innstilling. De foreslåtte kandidater ble valgt ved akklamasjon. 
 
Det nye styret (perioden mars 2010 - mars 2012) ble: 
 
Leder:  Lars A. Akslen, gjenvalg (Haukeland) 
 
Øvrige styremedlemmer: 
Hege Aase Sætran , YLF-representant, gjenvalg (Haukeland) 
Ying Chen, gjenvalg (Tønsberg) 
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Ståle Sund, gjenvalg (Førde) 
Wenche Reed, gjenvalg (OUS/RH) 
Styremedlem/IAP: Gitta Turowski (OUS/Ullevål) 
 
Varamedlem:  Tor-Arne Hansen, gjenvalg (Tromsø) 
 
Fagutvalg: 
Peer Lilleng, for Spesialitetskomitéen, gjenvalg (Haukeland) 
Ståle Sund, fra styret, gjenvalg (Førde) 
Birgitte Carlsen, varamedlem, gjenvalg (Tønsberg) 
Gøril Knutsvik, varamedlem, gjenvalg (Haukeland) 
 
Valgkomité: 
Else Marit Løberg, leder, gjenvalg (Ullevål) 
Aud Svindland, gjenvalg (Aker) 
Hans Kristian Haugland, gjenvalg (Haukeland) 
 
   
Bergen 08.06.2010 
Lars A. Akslen (sign)   Hege Aase Sætran (sign) 
Leder     Sekretær 
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8. VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER 
 
 
8.1. Vedtekter for DNP 
 
Foreningen er fra 01.01. 2007 av sentralstyret i Dnlf den 18.01.07 godkjent som fagmedisinsk forening 
for spesialiteten patologi 
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 01.12.06 og erstatter tidligere lover.  
 
§ 1 Navn 
Foreningens navn er Den norske patologforening, initialene DNP kan benyttes. På engelsk brukes 
betegnelsen Norwegian Society of Pathology. 
 
§ 2 Forholdet til Den norske lægeforening 
Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske lægeforening og omfattet av 
foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover. 
 
§ 3 Formål og oppgaver 
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål: 
- å fremme patologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling 
 
§ 4 Medlemskap 
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne 
som fagmedisinsk forening.  
 
Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet 
til foreningens fagområde. Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf. Assosierte 
medlemmer som ikke er leger har ikke stemmerett. 
 
Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel 
ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen. 
 
§ 5 Æresmedlemmer 
Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad. Æresmedlemmer er 
fritatt for kontingent til Den norske patologforening. 
 
§ 6 Foreningens organer 
Foreningens organer er: 

• Årsmøtet  
• Styret  
• Valgkomité  
• Fagutvalg 

 
§ 7 Årsmøtet 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt 
ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. 
 
Årsmøtet skal behandle 

• styrets beretning  
• revidert regnskap  
• kontingent for assosierte medlemmer  
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• budsjett  
• vedtektsendringer  
• valg av styre  
• valg av revisor  
• valg av valgkomité  
• valg av fagutvalg 

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker 
som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene. 
 
Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 4 uker før 
årsmøtet. 
 
Årsmøteprogram skal kunngjøres for medlemmene senest to uker på forhånd. 
 
Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned. 
 
Årsmøtet ledes av foreningens leder eller av en særskilt valgt dirigent dersom årsmøtet bestemmer 
det. 
 
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved 
stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme. 
 
Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3. 
 
Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt den passer. 
 
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. 
 
§ 8 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes 
dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de passer. Saker som 
skal behandles skal fremgå av innkallingen 
 
§ 9 Styret 
Styret består av leder og 5 styremedlemmer. Det velges ett varamedlem. To av medlemmene bør være 
spesialistkandidater. Ett av styrets medlemmer velges separat som leder av Norwegian Division of 
International Academy of Pathology. 
 
Styrets funksjonsperiode er 2 år fra 01.01. 
 
Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre styremedlemmer krever det. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved 
stemmelikhet dobbeltstemme. 
 
Det utarbeides protokoll fra styremøtene. 
 
§ 10 Valgkomiteen 
Valgkomiteen består av tre medlemmer, og velger selv sin leder. 
 
Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode. 
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Valg av valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall. 
 
Valgkomiteen forbereder valg av styre m/varamedlem , fagutvalg, valgkomite og revisor. 
 
§ 11 Vedtektsendringer 
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 3 måneder før årsmøtet og 
utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet. 
 
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet. 
 
§12 Fagutvalg 
I tilslutning til valg av styre velges et fagutvalg som består av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Det 
ene medlem kommer fra styret, og det andre fra Spesialitetskomiteen i patologi. Varamedlemmene 
velges fra foreningens øvrige medlemmer. Fagutvalgets medlemmer bør dekke forskjellige 
interessefelter innen faget. Fagutvalget tar initiativ til at det regelmessig arrangeres kurs, seminarer og 
møter. 
Fagutvalgets funksjonstid følger styrets. 
 
§13 APMIS 
Foreningen medvirker til utgivelsen av Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica 
i.h.t. de for dette tidsskrift fastsatte lover. 
 
§14 IAP 
Foreningen has assosiert medlemskap i International Academy of Pathology. Et av styrets medlemmer 
velges i henhold til IAPs lover separat til vervet som leder (chairman) av Norwegian Division. Det øvrige 
styret fungerer i tilsvarende verv for norsk IAP. 
 
§15 ESP 
Styrets medlemmer skal være innmeldt i The European Society of Pathology. DNP betaler kontingent i 
styreperioden. 
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8.2. Vedtekter for NFKC 
    
Vedtekter for Norsk Forening for Klinisk Cytologi 
(vedtatt den 23.10.69 med endringer vedtatt den 20.11.87, 18.02.94 og 03.02.07) 
 
§ 1 Foreningens navn er Norsk Forening for Klinisk Cytologi, og dens navn internasjonalt er Norwegian 
Society of Clinical Cytology. 
 
§ 2 Foreningens formål er å samle dem som arbeider med, og interesserer seg for diagnostisk cytologi 
til fremme for fagets praktiske og vitenskapelige utvikling. 
 
§ 3 Foreningen er tilknyttet Den norske patologforening og underlagt denne foreningens vedtekter. 
 
§ 4 Medlem kan enhver interessert bli etter skriftlig eller muntlig søknad til foreningens styre. 
Utmelding skjer skriftlig til styret. Hvis et medlem er skyldig kontingent for to år, betraktes 
vedkommende som trådt ut av foreningen. 
Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad. Æresmedlemmer er 
fritatt for kontingent til Norsk Forening for Klinisk Cytologi. 
 
§ 5 Foreningens styre består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem og ett 
varamedlem. Minst to medlemmer av styret må være leger som er aktivt engasjert i klinisk cytologi og 
medlemmer av Den norske patologforening. Hvert av styrets medlemmer velges ved særskilt valg for 
en periode på to år. Ved nyvalg skal minst ett styremedlem gjenvelges. 
 
§ 6 Styret kan nedsette utvalg til å arbeide med saker av mer spesiell natur. 
 
§ 7 Foreningen bør holde minst et medlemsmøte årlig. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars 
måned. Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang 
unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. 
På årsmøtet skal styret fremlegge årsberetning og regnskap, velge styre, fastsette 
medlemskontingenten og behandle spesielle saker som styret ønsker å legge frem eller som 
medlemmene har meldt til styret senest 14 dager før årsmøtet. Det er anledning til å avgi skriftlig 
forhåndsstemme eller stemme med skriftlig, personlig fullmakt. Ved stemmelikhet har foreningens 
leder dobbelstemme.  
Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker 
som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene. 
 
§ 8 Ekstraordinært medlemsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel av styret eller når minst 
1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært medlemsmøte kan ikke treffe vedtak om andre saker 
enn dem som står på dagsordenen. 
 
§ 9 Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret minst to måneder før årsmøtet og 
distribuert til medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Til vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall 
og nærvær av minst 1/3 av foreningens medlemmer. 
 
§ 10 Ved behandling av saker som angår legenes standsinteresser har kun de medlemmer stemmerett 
som også er medlem av Den norske legeforening. 
 
§ 11 Foreningens driftsutgifter kan ikke belastes Den norske patologforening. Hvis foreningen 
oppløses, tilfaller dens midler og arkiv Den norske patologforening. 
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8.3. Arbeidsbelastningsnormer i Patologi - Vedtatt på Årsmøtet 27. mars 2009 
 
 

Styrets vurdering og forslag 
På bakgrunn av Eide-utvalgets forslag til oppdatering av arbeidsbelastningsnormene 
ble det som del av saksbehandlingen utført en bred høring blant alle medlemmer av 
DNP og blant avdelingsledere ved landets patologiavdelinger og laboratorier. Styret 
gjennomgikk dette materialet og foretok en samlet vurdering av de ulike forslag og 
synspunkter. 
 
Styret foreslo følgende for Årsmøtet 2009: 
 
1. Det foretas en forenkling av normene med færre kategorier, men likevel slik at endel 
kategorier for spesialiserte undersøkelser beholdes med separate 
oppjusterte normtall (se tabell). 
 
2. Det foreslås at store universitetsavdelinger kan anvende et tillegg på 15% i 
forhold til standard normtall (for de ulike kategorier). 
 
Ad. 1: Dette er i tråd med Eide-utvalget. Styret støtter de konkrete forslag til normtall 
(som vist i tabell). Færre kategorier har særlig fått tilslutning fra mellomstore og mindre 
avdelinger. Større avdelinger med mer differensiert aktivitet tar til orde for at man likevel bør 
opprettholde en del spesifiserte prøvetyper, eller at noen normtall er satt for lavt (for eksempel 
barneobduksjoner, cytologi). 
 
Ad. 2: For å kunne innføre en forenkling av systemet og likevel opprettholde en 
forskjell mellom store universitetsavdelinger med svært differensiert drift (for eksempel 
molekylærgenetiske undersøkelser, barneobduksjoner, forskning, m.m.), og mellomstore og 
mindre avdelinger, foreslås en kompensatorisk mekanisme ved at 
store universitets-avdelinger, dvs. avdelinger med robust akademisk stab (flere 
stillinger) samt dokumentert og jevn vitenskapelig produktivitet (Rikshospitalet- 
Radiumhospitalet, Ullevål, Haukeland, St. Olav, UNN) kan benytte et påslag til 
normene på 15%. Listen skal ikke oppfattes som permanent. 
Det legges også til grunn at de største avdelingene (som nevnt ovenfor), med en 
rekke spesialiserte funksjoner, har den største belastningen også når det gjelder 
møtevirksomhet relatert til diagnostisk arbeid. Styret er imidlertid noe i tvil om hvorvidt nye 
normtall kan sies å fullt ut gjenspeile den betydelig økning i tid til kliniskpatologiske møter 
(forarbeid, møter, etterarbeid) som har funnet sted gjennom de siste 10-15 årene. 
Dersom man kun skal benytte normene til å belyse avdelingenes totale aktivitet, vil det ikke 
være behov for å synliggjøre delaktivitet internt, såfremt de nye normtallene tar tilstrekkelig 
høyde for samlet produksjon. Med de nye normene vil prinsipper for intern fordeling av arbeid i 
større grad måtte avgjøres av den enkelte avdeling og vil således kunne variere. Styret har 
ikke vurdert hvor fornuftig dette er.  
 
Styret mener at forskning i patologi bør synliggjøres bedre, og arbeider med initiativ 
som kan fremme dette. Per i dag foreligger det ikke noe godt system for å normsette 
forskningsarbeid. Styret mener at definerte ressurser til forskning er svært viktig for å 
sikre god fagutvikling og støtter Eide-utvalget som tar til orde for at den enkelte 
avdeling må avsette en ressursramme til forskning. 
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Nye normtall for undersøkelser i patologi (2009) 
 
Det forutsettes en 40 timers arbeidsuke med 14 000 enheter utført av spesialist 
i patologi per år. 
Et årsverk settes tilsvarende til 13 000 enheter, basert på 37.5 timers ordinær 
arbeidstid per uke og kompensert for 5. ferieuke. 1 
Leger under utdanning utfører 50 % av en overlege med 40 timer arbeidsuke. 
Aktivitet utover 40 timers uke vil forutsette en intern arbeidsavtale med legene. 
 
 
Full obduksjon 50 enheter per obduksjon, (260 obduksjoner per år) 
Undersøkelse av fiksert hjerne  
med mikroskopering 30 enheter per hjerne, (434 hjerner per år) 

Biopsi/Kirurgisk preparat 7 enheter per biopsi/ kirurgisk preparat,  
(Årsverk: 6685 glass; 1857 remisser) 

Cervixcytologisk preparat 0,6 enheter, (21 666 cytologiske prøver per år) 

Annen eksfoliativ cytologi 2,5 enheter, (5 200 cytologiske prøver per år) 

Punksjonscytologi 
5 enheter (kun tolkning), (2 600 prøver per år) 
10 enheter (prøvetaking og tolkning), (1 300 prøver 
med tolkning og prøvetaking av patolog per år) 

Frysesnitt/Telepatologi 15 enheter per undersøkelse 

Elektronmikroskopi 30/15 enheter 2 

Molekylærgenetisk undersøkelse 5 enheter 

In situ hybridisering  
(FISH, CISH, SISH) 30/15 enheter 3 

Flowcytometri 15/5 enheter 4 

1 Årsverk: I tillegg til justering for ordinær arbeidstid (37.5 timer) er også lagt til en 
justering for den 5. ferieuken, som er kommet til. Normtallet er avrundet (oppover) til 
13 000 (2.5 t fra 37.5 til 40.0 er overtid; pliktig utvidet arbeidstid PUA). 
2 Elektronmikroskopi: 30 enheter for mikroskopering, billedtaking og tolkning utført 
av lege; 15 enheter for kun tolkning av ferdige bilder. 
3 In situ hybridisering: 30 enheter for full undersøkelse utført av lege; 15 enheter der 
telling av signaler er utført av bioingeniør. 
4 Flowcytometri: 15 enheter for lege ved immunfenotyping ved leukemi / 5 enheter 
ved ploidi-undersøkelser 
 
 
Bakgrunn for oppdatering av normene 
Styret i DNP nedsatte 27.10.06 et utvalg (ledet av Tor J. Eide) som fikk i oppdrag å 
utarbeide forslag til oppdatering av arbeidsbelastningsnormene i patologi. Bakgrunnen er at 
det har gått en stund siden siste revisjon (1995), og flere og flere synes å være av den 
oppfatning at normtallene ikke lenger er fullt ut dekkende for å beregne belastningene og 
oppgavene i faget. Mandatet ble utvidet til også å omfatte forskning, metodeutvikling og klinisk 
møtevirksomhet som er ufullstendig dekket i dagens normer. 
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Eide-utvalgets forslag 
Utvalget baserte sitt arbeid på foreliggende grunnlagsdokumenter, først og fremst 
tidligere versjoner av normene (Skjørten-utvalget fra 1977; Kvalitetsutvalget DNP fra 
1995). Utvalget har også vurdert internasjonale systemer. Videre ble det innhentet tall fra tre 
større sykehus i Norge for økning i antall blokker og glass per remisse i 
perioden 1978-2006. Det ble i dette materialet (ca. 25% av patologiarbeidet nasjonalt) funnet 
en økning på om lag 20% for antall blokker og 50% for antall glass per remisse. 
 
Eide-utvalget foreslår en forenkling av dagens system med færre kategorier og lavere 
detaljeringsgrad. Dette vil bli kompensert i en økning av normtallene slik at de nye 
normene samlet sett skal gjenspeile økt belastning i faget. 
Utvalget legger til grunn at 40 timers arbeidsuke for spesialist i patologi svarer til 
14 000 enheter. Leger under utdanning utfører 50% av en overlege med 40 timers 
arbeidsuke. Aktivitet utover 40 timers uke vil forutsette en intern arbeidsavtale for den 
enkelte lege. For spesifikke kategorier foreslås følgende: 
 
Obduksjon: Utvalget foreslår å slå sammen barneobduksjoner og voksenobduksjoner. 
Normtallet er økt fra 40 (voksenobduksjon) til 50 for alle typer 
obduksjoner. Undersøkelse av fiksert hjerne med mikroskopering er foreslått redusert 
fra 45 til 30 enheter. 
 
Biopsier: Utvalget vil slå sammen prøver av polikliniske og inneliggende pasienter på 
eget sykehus, og utvalget foreslår Saat man ikke skal operere med normering for ulike 
biopsityper. Utvalget vil også innføre antall glass som en parameter i normering av biopsier 
(små biopsier og kirurgiske preparater). 
Utvalget foreslår at gjennomgang av 2000 remisser per år eller 7200 glass (3,6 glass 
per remisse) vil svare til et årsverk. Dette svarer til 7 enheter per remisse. Det skilles 
ikke mellom ulike biopsityper. 
 
Cytologi: Utvalget foreslår å opprettholde normtallet fra tidligere (Revisjonen fra 1995): 0.6 for 
cervix, 2 for annen exfoliativ cytologi, og 5 for punksjonscytologi (10 enheter for prøvetakning 
med tolkning). 
 
Frysesnitt og Telepatologi: Utvalget foreslår å øke normeringen fra 7 til 15 enheter. 
 
Elektronmikroskopi: Full elektronmikroskopisk undersøkelse med mikroskopering av 
”blåsnitt” og ultratynne snitt utført av lege gir 30 enheter per pasientprøve. 
 
Mikroskopering og billedtaking utført av bioingeniør gir kun 15 enheter for 
tolkningsarbeid og besvarelse utført av lege. 
 
Molekylærgenetisk undersøkelse: Utvalget foreslår 5 enheter. 
 
In situ hybridisering: Mikroskopering med telling av signaler og beregning av ratio og 
tolkning utført av lege gir 30 enheter. Medvirkning av bioingeniør i utførelse av FISH 
analyse gir 15 enheter for tolkningsarbeid for lege. 
 
Flowcytometri: Tolkningsarbeid av flowcytometrisk prøve med flerparameter analyse 
ved utredning av lymfom og leukemier gir 15 enheter. Tolkning av ploidiundersøkelser gir 5 
enheter. 
 
Forskning: Utvalget er av den oppfatning at det ikke er gode nok variabler som på en 
fornuftig måte kan synliggjøre forskningsaktivitet på samme måte som for diagnostiske 
oppgaver. Utvalget vil likevel anbefale rammer for forskning som avdelingene kan forholde seg 
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til. I planlegging av forskning foreslår utvalget at tilgjengelige ressurser (personale og 
driftsmidler) til forskning er på minst 20% av totalbudsjettet på en universitetsavdeling og ikke 
mindre enn 10% på alle andre patologiavdelinger. 
 
Metodeutvikling: Metodeutvikling har elementer av forskning, men vil på en 
patologiavdeling som hovedregel tjene diagnostiske oppgaver. De foreslåtte normer 
for spesialiserte undersøkelser har en normering som tar noe høyde for å inkludere 
metodeutvikling (men ikke forskning). 
 
Klinisk møtevirksomhet: Utvalget er av den oppfatning at klinisk møtevirksomhet er 
integrert i de opprinnelige normene, men at en tilbakeføring av normene til å gjelde 40 timers 
uke (justert til 37,5 timer i 1994) vil kompensere for det merarbeid som er 
tilkommet av ulik karakter, som møtevirksomhet og annet administrativ aktivitet. 
 
Høring blant landets patologer 
Utvalgets rapport om forslag til nye arbeidsbelastningsnormer ble sendt på høring til 
alle medlemmer i Den norske patologforening og til alle landets patologiavdelinger og 
laboratorier, med frist 1.4.08. Det innkom totalt 17 uttalelser. 
Ved høringen innkom svært varierende synspunkter på utvalgets forslag til nye 
normtall. De følgende momenter var mest omtalt: 
 
• Et flertall av høringene ser ut til å støtte en forenklet modell med færre subkategorier, men 
flere er også uenig i dette (8 var for en forenklet modell, 5 
ønsket en mer spesifisert modell, 3 hadde ikke tatt stilling til dette spørsmålet). 
 
• Det synes å være enighet om at normene bør brukes for overordnet 
planlegging av behov for patologer og ressurser, nasjonalt og til den enkelte 
avdeling, og at de foreslåtte normer er mindre egnet for å vurdere 
arbeidsbelastningen for den enkelte patolog, selv om flere mente at dette burde 
gjøres. 
 
• Flere mente at man bør ha en egen rubrikk for særlig krevende biopsier (med 
høyere normtall for disse). Det var også enkelte som mente at andre 
prosedyrer, som immun-fluorescens, burde vektes som egne prøver. 
 
• En del mente at cytologi og barneobduksjoner var vektet for lavt. 
 
• En del mente at på grunn av mer krevende prøver, krav til metodeutvikling, 
forskning og undervisning, burde det opprettes et ”flatt tillegg” for store 
universitetsklinikker. 
   
• Forskning: mange mener at dette må synliggjøres bedre, men det er ingen 
felles oppfatning om hvordan dette kan gjøres. 
 
• Det ble påpekt at det finnes internasjonal litteratur om vurdering av 
arbeidsbelastning for patologer, og at dette burde vært behandlet mer grundig 
av utvalget. 
 
• Flere mener at tiden er inne for en ”empirisk” studie som kan representere et 
grunnlag for normer bedre enn forholdet er i dag, og øke sannsynligheten for 
forankring på arbeidsgiversiden. 
 
• Flertallet støtter at det nå må arbeides for forankring av et sluttdokument hos 
arbeidsgiver og myndigheter for at dette skal ha størst mulig verdi. 
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8.4. Mandat for utvalg og grupper 
 
 
8.4.1 Fagutvalg 
 
Mandat 
Fagutvalgets hovedoppgave er å overvåke at fagkurs blir holdt med jevne mellomrom, for 
å sikre en god faglig utvikling hos spesialistkandidatene og etterutdanning av ferdige 
spesialister. Utvalget skal være orientert om planlagte og avholdte etterutdanningskurs 
i regi av Den norske legeforening, basert på rapportering til Fagutvalget fra 
kursarrangøren. Fagutvalget leverer årlig rapport om sin virksomhet, som del av 
Årsmeldingen til DNP. 
 
Oppnevning og funksjonstid: Som regulert av vedtektene velges Fagutvalget av 
Årsmøtet med en funksjonstid som følger styret (2 år). 
Vedtatt i årsmøtet mars 2009 
 
 
8.4.2 Forskningsutvalg 
 
Mandat 
Forskningsutvalget skal arbeide for etablering av initiativ og tiltak som kan øke 
forskningsaktivitet i norske patologimiljøer, stimulere til samarbeid mellom ulike 
miljøer der dette er naturlig, og arbeide for synliggjøring av pågående 
forskningsaktivitet. 
Forskningsutvalget skal lage en årlig rapport over egen aktivitet, og rapporten skal 
 inngå i DNPs årsmelding. 
 
Oppnevning og funksjonstid: Forskningsutvalget oppnevnes av styret i DNP med 
en funksjonstid på 4 år, med mulighet for gjenoppnevning. 
Vedtatt i årsmøtet mars 2009 
 
 
8.4.3 Kvalitetsutvalg 
 
Mandat 
Kvalitetsutvalget har som oppgave å arbeide for overordnete faglige retningslinjer, 
veiledere og standarder innenfor faget, i nært samarbeid med styret. Utvalget 
rapporterer til styret i foreningen, og det er styret som beslutter hva det ønsker 
utvalget skal arbeide med. Kvalitetsutvalget skal lage en årlig rapport over egen 
aktivitet, og rapporten skal inngå i DNPs årsmelding. 
 
Oppnevning og funksjonstid: Kvalitetsutvalget oppnevnes av styret for en periode 
på 4 år. 
Vedtatt i årsmøtet mars 2009 
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8.4.4 Faggruppene 
 
Mandat 
Faggruppene skal gi råd til landets patologer i spørsmål som angår faglig praksis og 
rutiner i forhold til optimal patologidiagnostikk. Gruppene vil ha et ansvar for å være 
oppdatert i grensesnittet mellom forskning og diagnostisk praksis. Faggruppene skal 
lage en årlig rapport over egen aktivitet, og rapporten skal inngå i DNP's årsmelding. 
 
Oppnevning og funksjonstid: Faggruppene oppnevnes av styret i DNP med en 
funksjonstid på 4 år, med mulighet for gjenoppnevning. Faggruppene velger selv sin 
leder. 
 
 
8.4.5 Nettredaktør 
 
Mandat 
Nettredaktøren skal bidra til å informere DNPs medlemmer om faglige og fagpolitiske 
forhold, samt å organisere hvordan informasjonen best kan presenteres. Arbeidet 
skal foregå i nært samarbeid med styret. 
 
Oppnevning og funksjonstid: Nettredaktøren oppnevnes av styret med en 
funksjonstid som følger styret (2 år). 
Vedtatt i årsmøtet mars 2009 
 
Kommentar i sakspapirer 2009: 
Styret i DNP mener at nettredaktøren skal oppnevnes av styret, men trenger ikke 
nødvendigvis være medlem av styret. 
Styret legger til grunn at nettsidene representerer DNPs offisielle sider under DNLF, og 
styret vil derfor være ansvarlig for innhold og form. Redaktørens arbeid må derfor skje i 
nær forståelse med styret. Løpende informasjon vil utgjøre en stor del av det som legges 
ut. I den grad det gis uttrykk for bestemte synspunkter, skal disse gjenspeile styrets 
oppfatning. 
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8.5. Statutter for DNP’s forskningsstipend 
 
Den Norske Patologforening  
Stipend for forskning og fagutvikling i patologi 2009  
 
Vedtatt på Årsmøtet 27. mars 2009  
 
På bakgrunn av forslag fra Forskningsutvalget har styret i DNP i møte 11.2.2009 (sak 6-09)  
vedtatt å foreslå for Årsmøtet 2009 opprettelse av stipend for »forskning,  fagutvikling og 
fordypning», foreløpig for en periode på 2 år (2010-2011) med påfølgende 
evaluering. Midlene kan etter søknad rettet til styret fordeles på flere personer og er 
primært rettet mot reiser. Dette ble vedtatt av Årsmøtet 27.3.09.  
 
Retningslinjer for stipendet:  
 
1. DNP setter av inntil 100 000 kroner årlig til et reisestipend for forskning, fagutvikling, og fordypning. 
Midlene vil kunne deles på flere.  
 
2. Støtte til opphold med varighet tre måneder eller mer i et annet land enn  Norge med det formål å 
drive forskning eller fagutvikling som vil komme et bredere patologi-miljø i Norge til gode vil bli 
prioritert.  
 
3. Midlene utlyses hvert år på DNP’s hjemmesider i begynnelsen av året, med tre ukers søknadsfrist. 
Søknadene vil bli behandlet på førstkommende styremøte og utfallet avgjøres av styret.  
 
4. Alle medlemmer i DNP kan søke om stipendmidler (både overordnede og underordnede leger). 
Søknader rettes til styret og må som et minimum inneholde en prosjektbeskrivelse (minimum 2 sider), 
CV, anbefaling fra avdelingsleder, invitasjonsbrev fra avdeling som skal besøkes ved reiser, og  
budsjett. 
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8.6. Statutter for DNP’s årsmøtepriser 
 
Tildeling av DNP´s Årsmøtepriser (Årets forskningsarbeid, Årets 
posterpresentasjon; Årets kasuistikk). 

På DNPs Årsmøte deles det ut tre priser; en for beste frie foredrag (forskningsarbeid),  en for 
beste poster, og en for beste kasuistikk.  

Det nedsettes hvert år en bedømmelseskomité oppnevnt av styret i DNP. Denne skal bestå av 
minst 3 medlemmer med vitenskapelig kompetanse (minimum doktorgrad): to fra 
forskningsutvalget og ett lokalt medlem (der hvor årsmøtet arrangeres).  

Eventuelle bidrag fra medlemmer i komitéen må ekskluderes fra bedømmelsen i forhold til 
prisene, men slike bidrag kan inkluderes i det faglige programmet etter ordinær vurdering. 

Forskningsprisen går til et foredrag med best forskningsmessig innhold og som presenteres på 
en tilfredsstillende måte. Prosjektet kan være basert på klinisk materiale eller være 
eksperimentelt. Vedkommende må være en sentral aktør i det fremlagte prosjekt. Data som 
fremlegges må være basert på egne observasjoner, ha høy relevans for patologifaget og ha 
tilstrekkelig originalitet til å kunne bli publisert i et internasjonalt tidsskrift med 
fagfellevurdering. Er studien publisert, må det være innen foregående to år. Det settes ingen 
formelle krav til faglig bakgrunn til den som får prisen. Et abstrakt av foredraget må være 
innsendt innen ordinær frist. Prisen er på Kr. 10.000,-.  

Posterprisen går til den poster som vurderes som best utfra både faglig innhold og 
presentasjon av resultatene. Utdeling av prisen forutsetter at det er minst 5 utstilte postere til 
vurdering og at det er innsendt abstract på vanlig måte. Den som presenterer posteren, og 
som kan få prisen, må på samme måte som for forskningsprisen ha hatt en sentral rolle i 
arbeidet, som kan være klinisk rettet eller eksperimentelt. Data som fremlegges må være 
basert på egne observasjoner, ha høy relevans for patologifaget og ha tilstrekkelig originalitet 
til å kunne bli publisert i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. Er studien publisert, 
må det være innen foregående to år.  Prisen er på Kr. 5.000,-. 

Kasuistikkprisen går til en kasuspresentasjon med best faglig innhold, og som blir presentert 
på en tilfredsstillende måte og som gjerne også viser nytten av nyere diagnostiske metoder. 
Prisen er på Kr. 1.000,-.  

Revidert  av Styret i DNP 24.2.2010. 
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8.7. Retningslinjer for produksjonsdata til Årsrapport DNP 
 
I forbindelse med utarbeidelse av årsrapport for Den norske patologforening (DNP) innhentes 
produksjonsdata fra alle landets patologiavdelinger og laboratorier. 
 
Styret i DNP sender ut skjema for utfylling til avdelingslederne ved de ulike avdelingene. Det er viktig 
at alle tall kvalitetssikres av avdelingsleder før innsending. Styret i DNP har ingen mulighet til å 
kontrollere om de innrapporterte tall er korrekte. Selv om tallene kun er ment for internt bruk i DNP, 
er styret blitt gjort oppmerksom på at andre utenfor DNP også er interessert i disse tallene, og at 
enkelte regner dem som "offentlige", siden tallene blir tilgjengelige på DNPs internettside. I rapporten 
vil det være en fotnote som sier at det ikke er offisielle data som er presentert.  
 
Med de ulike parametre menes følgende:  
 
Stillinger:  
H: antall stillingshjemler pr 1.1 det året det innrapporteres for 
B: antall stillinger som er besatt pr 1.1 det året det innrapporteres for 
V: antall stillinger med vikar pr 1.1 
U: antall ubesatte stillinger pr 1.1 
 
Overlege/professor: person som har hovedstilling på sykehusavdelingen og bistilling på universitetet 
Professor/overlege: person som har hovedstilling på universitetet og bistilling på sykehusavdelingen 
 
Leger i spesialisering: lege som er ansatt pr.1.1 og som jobber i utdanningsstilling. Leger som har 
permisjon fra utdanningsstilling for å jobbe som konstituert overlege eller stipendiat skal ikke telles 
med. 
 
Histologiske prøver: 
Totalt antall biopsier: registrert antall remisser (prøver) i perioden 1.1-31.12 
Totalt antall blokker: samlet antall blokker for remisser registrert 1.1-31.12 
Totalt antall glass: samlet antall glass for remisser registrert 1.1-31.12 
Biopsier eksternt: biopsier innsendt av rekvirenter utenfor eget sykehus 
Biopsier eget sykehus: biopsier fra inneliggende pasienter og polikliniske pasienter 
 
Spesialundersøkelser: 
Frysesnitt: antall remisser med frysesnitt i perioden 1.1-31.12 
I og E-U (Immun- og enzymhistokjemi på ufiksert materiale) 1-10 undersøkelser pr remisse,    

takst 705m: antall remisser i perioden 1.1-31.12. 
I og E-F (Immun- og enzymhistokjemi på fiksert materiale) 1-3 undersøkelser pr remisse,  

takst 705k: antall remisser i perioden 1.1-31.12 
I og E-F (Immun- og enzymhistokjemi på fiksert materiale) 4 eller flere undersøkelser pr  

remisse, takst 705k: antall remisser i perioden 1.1-31.12 
EM (Elektronmikroskopi), takst 705o: antall i perioden 1.1-31.12 
Flowcytometri, takst 705q: antall i perioden 1.1-31.12 
Molekylære analyser: antall analyser (uavhengig av antall remisser) i perioden 1.1-31.12 
 
Cytologiske prøver: 
Cervixcytologi: antall remisser i perioden 1.1-31.12 
Exfoliativ cytologi: antall remisser i perioden 1.1-31.12 
Punksjonscytologi: antall remisser i perioden 1.1-31.12 
 
Obduksjoner: 
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Sykehusobduksjoner: antall sykehusobduksjoner i perioden 1.1-31-12 
Rettsmedisin: antall obduksjoner og likskuer i perioden 1.1-31.12 
 
Forskning: 
Antall artikler: publikasjonsdato i perioden 1.1-31.12 (trykket utgave) 
Antall doktorgrader: disputaser i perioden 1.1-31.12 
Prosentandel av budsjett avsatt til forskning i perioden 1.1-31.12, etter estimat basert på rutinefrie 
dager som brukes til konkrete forskningsprosjekt, eller skjønnsmessig vurdering fra avdelingsleder.  
Antall presentasjoner med trykket abstract eller poster: publikasjonsdato i perioden 1.1-31.12 
 
Kurs: 
Antall kurs: avholdt helt eller delvis i regi av avdelingen i perioden 1.1-31.12 
 
 
 
 
 
Bergen 17.12.10 
 
 
 
 
Lars A. Akslen (sign.)    Hege Aase Sætran (sign.) 
Leder, DNP     Sekretær, DNP 
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8.8. Retningslinjer for refusjon av utgifter 
 
PROSEDYRE FOR REFUSJON AV UTGIFTER  
Sist revidert av styret januar 2010 
 
1. Som tillitsvalgt i Den norske patologforening (DNP) har man påtatt seg et frivillig arbeid som er 
ulønnet. Kun merutgifter som oppstår i forbindelse med aktivitet som følger naturlig av virksomhet 
som tillitsvalgt kan derfor bli dekket. 
 
2. DNP følger generelt de samme retningslinjer for møte- og reiseaktivitet som tillitsvalgt i Den norske 
lægeforening har. Når det gjelder bestilling av reiser og bruk av selskap kan unntak gjøres i tilfeller 
hvor andre løsninger faller billigere. 
 
3. DNP kan refundere dokumenterte utgifter som følger av møter/reiser i forbindelse med styremøter 
eller møter i andre faste utvalg. All møte- og reisevirksomhet skal avklares med leder i DNPs styre på 
forhånd. 
 
4. All møte- og reisevirksomhet forutsetter bruk av rabatterte billetter/avtaler i så stor grad som mulig. 
 
5. Utgifter til overnatting er begrenset oppad til maksimalt kr. 1500 per døgn. 
 
6. Reiseregning med alle originalbilag skal innen 3 måneder etter møtets/reisens avslutning sendes til 
kassereren i DNP. Hvis tidsfristen ikke overholdes refunderes ikke utgiftene. 
 
7. Reiseregningen må inneholde: Fullt navn, adresse, postnummer, poststed, skattekommune 
(eventuelt skattekort med skatteprosent, avhengig av hva som utbetales, lønn el.), bankkonto, 
fødselsnummer (11 siffer ), organisasjonsnummer (dersom det er selvstendig næringsdrivende), 
kontaktinformasjon som telefonnummer og e-post. 
Videre må regningen inneholde informasjon om hva slags ytelse som blir utbetalt.  
Det anbefales å bruke legeforeningens skjema for reiseregning  
 
8. Originale kvitteringer, for eksempel fra fly, mat, overnatting og lignende må vedlegges, og festes til 
ark slik at det er oversiktlig, og legges ved reiseregningen når den sendes inn. Det skal ikke utbetales 
beløp uten at originalbilag foreligger. Eneste unntaket er kilometergodtgjørelse for egen bil. 
  
 
 



DNP Oversikt over forskning i 2010
Antall vitenskaplige Antall presentasjoner 
artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs
hvor en eller flere av avdelingens utgikk fra avdelingen avsatt til forskning eller poster
leger er medfortatter

Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad 0 0 0 0 0
Akershus Universitetssykehus HF, Oslo 7 0 Kan ikke angi beløp 2 0
Aker Universitetssykehus HF/OUS, Oslo
Ullevål Universitetssykehus HF/OUS, Oslo
Rikshospitalet-Radiumhospitalet/OUS
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer 0 0 0 0 0
Sykehuset Buskerud HF, Drammen 0 0 0 0 0
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg 3 1
Sykehuset Telemark HF, Skien 3 0 ¤¤ 1 2
Sykehuset Sørlandet HF, Kristiansand 1 0 ca 1% ** 0 0
Stavanger Universitetssjukehus 10 7
Haukeland Universitetssykehus HF, Bergen 45 4 se notat ¤ 6 1
Førde sentralsjukehus HF 3 0 <1% 4
Haugesund sykehus, Helse Fonna 2 0 0 0 2
Ålesund Sjukehus HF 3***
Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde 0 0 * 0 6
St. Olavs hospital HF, Trondheim 12 0 5 % 4 2
Nordland Sentralsykehus HF, Bodø 7 1 2 0 0
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 32 1 1
Rettsmedisinsk Institutt, UiO
Laboratorium for patologi, Oslo
GynLab, Oslo
SUM 128 6 25 14

Den Norske Patologforening presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data. 

¤Forskning: Avdelingen tilhører Medisinsk sevice divisjon og får ikke avsatt øremerkede midler til forskning på driftsbudsjette. Sykehuset støtter forskning med ca 5% dsjettet.
Avdelingen støtter forskning ved hjelp av infrastruktur, IT støtte osv. Ca 5% av budsjettet.
***B.Westre: 2, H. Immervoll: 1.
*ikke på egen enhet, søknad til foretaket om behov til forskn.midler.

**etter estimat basert på rutinefrie dager som brukes til konkrete forskningsprosjekt, eller skjønnsmessig vurdering fra avdelingsleder. 
Ca. en prosent (Ene overlegen hadde satt av 10 % til dette og jobbet 5 mnd.er 2010. Vi bruker en del ressurser til andres forskning, forsendelse av blokker, finne data etc)
¤¤Mottatt midler til FOU etter søknad.



DNP Oversikt over histologiske prøver i 2010

Totalt antall Total antall Totalt antall Biopsi med Biopsi med Biopsi med Biopsi med Biopsier Biopsier
Biopsier Blokker Glass 1-2 blokker 3-7 blokker 8-19 blokker ≥20 blokker eksternt eget sykehus

Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad 21750 62403 77856 15092 6150 1460 85 18846 2921
Akershus Universitetssykehus HF, Oslo 23948 69921 har ikke tall 16417 5544 1754 233 11971 11977
Aker Universitetssykehus HF/OUS, Oslo 10108 45357 53922 5267 3090 1469 268
Ullevål Universitetssykehus HF/OUS, Oslo 31105 76454 158424 21619 8048 1332 77 17591 13514
Rikshospitalet-Radiumhospitalet/OUS 29690 110745 315317 17844 6039 3205 882 11100 18590
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer 18835 60277 75981 12319 4812 1414 247 6767 12068
Sykehuset Buskerud HF, Drammen 24732 74196 79200 20394 3101 1002 53 20158 4576
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg 19174 40017 51400 15578 2684 834 73 9706 9467
Sykehuset Telemark HF, Skien 15135 5787 9355
Sykehuset Sørlandet HF, Kristiansand 23017 70630 85530 15191 5754 1841 230 11755 11262
Stavanger Universitetssjukehus 25913 73991 95070 18034 5950 1683 246 21859 4054
Haukeland Universitetssykehus HF, Bergen 34278 112180 154180 25002 5374 3314 710 17998 16230
Førde sentralsjukehus HF ¤ 6339 19594 22090 4302 1291 673 71 856 5483
Haugesund sykehus, Helse Fonna ** 8465 41238 74343 4979 1798 1246 308 1818 6751
Ålesund Sjukehus HF 13752 30543 50047 10783 2213 742 14 7069 6683
Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde 7226 * * 5819 1165 231 4 2757 4469
St. Olavs hospital HF, Trondheim 38669 95191 134114 28594 6616 2159 226 20606 18063
Nordland Sentralsykehus HF, Bodø 16572 40678 58300 15122 13901 10247 1408 11560 5012
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 27347 69050 89929 20277 5038 1751 150 13584 13763
Rettsmedisinsk Institutt, UiO
Laboratorium for patologi, Oslo 42707 128676 158229 29446 10976 2114 171
GynLab, Oslo 10455 21137 23637 7225 3180 50
SUM 449217 1242278 1757569 309304 102724 38521 5456 211788 174238

Den Norske Patologforening presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data. 

¤Eget sykehus =inkl. Eid og Lærdal sykehus

* pr. dags dato ikke muligheter for dette søket i SymP.

**Der er en vis diskrepans i angivne sum-værdier. Anførte vurderes som de mest pålidelige.



DNP
Spesial-us. i 2010

Frysesnitt I og E-U I og E-F I og E-F EM Billedanalyse Flow cytometri Molekylære
1-10 us. 1-3 us. 4 eller flere us.   Analyser

 takst 705l takst 705m takst 705j takst 705k takst 705o takst 705p takst 705q
Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad 185 51 1540 924 0 0 0 577
Akershus Universitetssykehus HF, Oslo 389 966 1279 555 0 0 0
Aker Universitetssykehus HF/OUS, Oslo *262
Ullevål Universitetssykehus HF/OUS, Oslo 607 87 303
Rikshospitalet-Radiumhospitalet/OUS 1828 973 4120 39551
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer 101 0 1517 530 0 0 0 0
Sykehuset Buskerud HF, Drammen 231 96 884 685
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg 171 108 2045 412
Sykehuset Telemark HF, Skien 1342 491 1197 214
Sykehuset Sørlandet HF, Kristiansand 165 0 1351 1153 0 0 0 0
Stavanger Universitetssjukehus 779 27 3104 1217 419 1567
Haukeland Universitetssykehus HF, Bergen 693 140 4094 2237 222 79 308 2738
Førde sentralsjukehus HF 59 0 675 378 0 0 0 0
Helse Fonna, Haugesund 58 ** ** ** ** ** ** **
Ålesund Sjukehus HF 195 257 495 1076 0 0 0
Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde 68 380 182 67
St. Olavs hospital HF, Trondheim 627 263 1083 2152 62 0 0 2824
Nordland Sentralsykehus HF, Bodø 162 0 2995 746 0 0 0 481
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø ¤ 937 448 1841 2151 243 500 238 9745
Rettsmedisinsk Institutt, UiO
Laboratorium for patologi, Oslo 406 203
GynLab, Oslo
SUM 8597 2847 24886 14815 1587 998 4666 57853

Den Norske Patologforening presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data. 

OUS (Riks/Rad, Aker,Ullevål) får ikke ut tall for IM og enzym på det nåværende tidspkt.
*inkludert biobank
**Aktuelle version SymPathy giver intet pålidelig estimat for immunhistokemiske analyser i henhold til de i ovennevnte kolonner.
**For kalenderåret 2010 udført 12271 immunhistkemiske analyser.
¤ I og EU>10 us, takst 705n: 136 



DNP Oversikt over cytologiske prøver i 2010

Totalt Cervixcytologi Exfoliativ Punksjonscytologi
Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad 22433 19463 1708 1270
Akershus Universitetssykehus HF, Oslo 32685 28222 3595 868
Aker Universitetssykehus HF/OUS, Oslo 426 0 426 315
Ullevål Universitetssykehus HF/OUS, Oslo 20151 14418 3632 2098
Rikshospitalet-Radiumhospitalet/OUS 16273 1660 8721 5892
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer 18255 15433 2612 210
Sykehuset Buskerud HF, Drammen 31029 24847 2173 4009
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg 21561 18458 2784 295
Sykehuset Telemark HF, Skien 18897 16343 2554
Sykehuset Sørlandet HF, Kristiansand 24525 22243 1434 848
Stavanger Universitetssjukehus 33726 29307 3194 1225
Haukeland Universitetssykehus HF, Bergen 41432 36640 1843 2512
Førde sentralsjukehus HF 563 65 186 312
Helse Fonna, Haugesund 353 0 353
Ålesund Sjukehus HF 12737 10272 2028 437
Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde 9948 8096 1611 241
St. Olavs hospital HF, Trondheim 37029 33641 3388
Nordland Sentralsykehus HF, Bodø 20091 18026 1543 522
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 29625 22544 6183 898
Rettsmedisinsk Institutt, UiO
Laboratorium for patologi, Oslo 78623 76235 2072 316
GynLab, Oslo 27612 26507 1100 5
SUM 497974 422420 46845 28568

Exfoliativ: Bronkial, serøse væsker, urin o.a 

Den Norske Patologforening presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data. 



DNP
Obduksjoner i 2010

Totalt hvorav barn (< 2år) Obduksjoner Likskuer
Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad 65 0 0 0
Akershus Universitetssykehus HF, Oslo 197 27 0 0
Aker Universitetssykehus HF/OUS, Oslo 84 0
Ullevål Universitetssykehus HF/OUS, Oslo 400 127
Rikshospitalet-Radiumhospitalet/OUS 170 21
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer 77 2 8 0
Sykehuset Buskerud HF, Drammen 109 20
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg 77 15
Sykehuset Telemark HF, Skien 11
Sykehuset Sørlandet HF, Kristiansand 81 15 0 0
Stavanger Universitetssjukehus 213 25 149 0
Haukeland Universitetssykehus HF, Bergen 287 63 371 86
Helse Fonna, Haugesund 39 13 0 0
Førde sentralsjukehus HF 43 9 0 0
Ålesund Sjukehus HF 1
Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde 16 1 0 0
St. Olavs hospital HF, Trondheim 199 83 161 11
Nordland Sentralsykehus HF, Bodø 67 16 23 0
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 94 22 91 0
Rettsmedisinsk Institutt, UiO 882
SUM 2230 459 1685 97

Den Norske Patologforening presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data. 

Sykehusobduksjoner Rettsmedisin



Stillinger i 2010

Avdeling:

H: Antall hjemlerB: BesattV: Vikar, konstituert U: Ubesatt

H B V U H B V U H B V U H B V U H B V U H B V U H B V U

Fredrikstad

Akershus

Aker
8 2

Ullevål
Riks-
Radium

Haugesund

Lillehammer

Drammen

Tønsberg

Skien

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Førde

Ålesund

Molde

Trondheim

Bodø

Tromsø

SUM 14 13 0 0 127 112.2 9 6 21 21 2 0 2 2 0 0 7 11 0 0 2 4 0 1 47 61.4 16 7,5
Den Norske Patologforening presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data. 

# 1 spesial overlege
* Vi er 10 overleger. En av overlegene har ikke NR nummer. Vedkommende arbeider vesentlig som forsker. Fra 2011 har heller ikke avdelingsoverlegen NR nummer. 
Vi har mao et ledig  NR nummer som kan lyses ut forutsatt tilførsel av lønnsmidler.
¤ derav en seniorpatolog ,¤¤er også avd.overlege ¤¤¤ikke penger til å besette
§ Overlegestilling nr. 3 besatt fra februar 2010. §§ Avd.sjef deltidsstilling (10%) som førsteamanuensis ved Sjukepleiehøgskulen.
§§§Avd. er godkjent for utdanning av LIS, og det arbeides med å skaffe hjemmel ila. 2011 (godkjent for 3,5 år av spes.komiteen).
* Aker, Ullevål og Riks-Radium er slått sammen til en organsatorisk enhet fom 010110. Tallene er ikke presise grunnet Overføring til Ahus/Vestre viken samt øvrig omorganisering samt mange reduserte stilling%
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