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Forord 

 
 
 

Den norske patologforening (DNP) er en av de fagmedisinske foreninger under Legeforeningen og har 

388 medlemmer. Den foreliggende årsrapporten inneholder gjennomgang av styrets og foreningens 

aktivitet og regnskap for 2016. Årsrapporten inneholder i tillegg aktivitetstall og svartid som er rapportert 

fra avdelinger og private laboratorier i landet.  

 

DNPs formål er å fremme patologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling. 

 

Det nye styret ble valgt på årsmøtet i 2016, jeg vil takke de avgåtte styremedlemmer for god innsats, - 

spesielt Tor-Arne Hanssen og Gitta Turowski, som har sittet i flere perioder, dessuten Lars Helgeland, 

Sverre Dahl og Bernard Majak. Det nye styret ble konstituert i mai; Ingvild Lobmaier fortsetter som 

kasserer, og jeg ønsker de nye styremedlemmer velkommen: Rolf Bie er ny nestleder, samt leder for Kurs 

og utdanningsutvalg, Ingrid Lott er ny sekretær, Elisabeth Wik er leder for Forskningsutvalget og Ok 

Målfrid Mangrud er leder for Kvalitetsutvalget. Tor Vikan Rise er varamedlem.  

Dette året har styret fortsatt arbeidet med synliggjøring av faget. Dette er viktig for videre rekruttering, og 

for å øke kunnskap om faget, også hos de bestemmende myndigheter. Det stimuleres til bedre dialog med 

politikere, helseforetakene, pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner og befolkningen generelt.  

Å sikre LIS-utdanning og etterutdanning skal være et satsingsområde. For bedre å kvalitetssikre LIS-

utdanningen ønsker DNP et tett nasjonalt samarbeid og en nasjonalt utarbeidet utdanningsplan. 

Kartleggingen for dette videre vil være sentralt etter innføring av ny ordning for spesialistutdanning i 

2017. Kurs- og utdanningsutvalget har som oppgave å sørge for regelmessig kursavvikling for å sikre en 

god spesialistutdanning i patologi. Det er laget en langsiktig og oversiktlig plan for når hvilke kurs skal 

gjennomføres. Det er faggruppene som har hovedansvar for det. I løpet av året har flere kurs blitt arrangert 

av faggruppene. 

Styret vil arbeide for å ivareta og styrke akademisk patologi i Norge. Det er avgjørende å synliggjøre 

betydningen av forskningens bidrag til videreutvikling av patologifaget og dets bidrag til moderne 

medisin. Det pågår god og aktiv forskning i vårt miljø, bl.a. fikk Elisabeth Wik Leiv Kreybergs 

forskningspris i 2016. Amalie Abrahamsen Svanøe som er PhD-kandidaten ved CCBIO imponerte 

internasjonalt og fikk pris for tredje best «oral presentasjon» på ESP/IAP-kongressen i Køln, veiledet av 

Elisabeth Wik og Lars Akslen.  

 

Moderne teknologi er på full fart inn i diagnostikken. Vi må følge nøye med på den fascinerende 

teknologiske utviklingen i faget, og være motivert til å ta i bruk ny teknologi, forutsatt at den er effektiv, 

validert og gir forbedret kvalitet. Det legges spesielt vekt på kompetanseøkning hos LIS og etterutdanning 

av overleger innen molekylærpatologi, og hvordan dette spesielt kan oppnås på sykehus som ikke har 

dette. Det skal lages en nasjonal plan for implementering av molekylærpatologi. I tillegg har faggruppe 

molekylær patologi i samarbeid med styret foreslått å danne en underforening for molekylær patologi, og 

dette skal presenteres og godkjennes på årsmøtet. 

 

DNP er positiv til utvikling og innføring av digital patologi med tanke på muligheter for konsultasjon, 

utdanning og undervisning på tvers av landet, - og det er viktig med en nasjonal plattform i samarbeid med 

helseregionene og sykehusene. Man må være realistisk i forhold til utfordringer, bl.a. digital lagringsplass, 
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og i den daglige diagnostikken er metoden foreløpig ikke tidsbesparende; mikroskopering er fortsatt en 

raskere metode for de fleste. Nye teknologiske metoder vil være gode hjelpemidler, men fører også til at 

patologifaget blir mer komplekst. Behovet for patologer blir derfor ikke mindre i fremtiden. Tvert i mot 

vil patologene få mer å gjøre! 

 

Kvalitetsutvalget i samarbeid med Helsedirektoratet og faggruppene, har jobbet mye med fornying av 

nasjonal koding/SNOMED. Den nye versjonen planlegges å være ferdig våren 2017.  Ahus har oppnådd 

landets bredeste akkreditering i 2016. Fra før har Tromsø, Sørlandet, Vestfold, samt Fürst laboratorium 

blitt akkreditert. Fredrikstad har også akkreditert for cervixcytologi og HPV-diagnostikk, og det er enda 

flere avdelinger på vei. Kvaliteten og sikkerheten for pasientene er en viktig del av patologifaget. 

Rapportene fra Kreftregisteret viste en del variasjon i diagnosesvar/parametre mellom forskjellige 

patologiavdelinger. Pr i dag finnes det ikke et godt eksternt kvalitetssikringssystem i Norge. Vi trenger en 

nasjonal plan på dette området og det avhenger av at patologiavdelingene får ressurser og finansiering. 

 

Alle avdelingene prioriterer pakkeforløpene/persontilpasset medisin hardt, men med det følger at annen 

diagnostikk får lengre svartid. Det medfører også lite tid til kvalitetsarbeid, fordypning i faget, 

undervisning, utdanning og forskning. Dette har styret ved DNPs leder synliggjort i flere intervju med 

Dagens Medisin samt andre forum/media. Vi trenger et mer presist og bedre begrunnet 

finansieringssystem som tar høyde for faktiske kostnader og tidsbruk ved både nåværende og fremtidige 

testmetoder. Slik vil man også bedre kunne imøtekomme utviklingen i patologifaget, med stadig økende 

krav til presisjon og kvalitet, samt tilrettelegge for den ressursbruk forsvarlig og pasientrettet diagnostikk 

krever. 

 

I året 2016 har styreleder gjennomført besøksrunde til landets 18 patologiavdelinger med siste besøkssted 

på OUS med 3 lokalisasjoner(Rikshospitalet, Ullevål og Radiumhospitalet). Det er utfordrende å drive 

laboratorievirksomhet og diagnostikk samt forskning på 3 lokalisasjoner. 

 

Igjen vil jeg takke vår nettredaktør Cecilie Alfsen for kontinuerlig oppdatering av nettsiden, og ikke minst 

for hennes innsats i obduksjonspatologi. Hun ble valgt som leder i arbeidsgruppe obduksjon i ESP i 2016.  

 

Vi vil minnes våre kolleger som gikk bort i 2016: Kari Høeg (Radiumhospitalet, Oslo), Sigvald B. Refsum 

og Brynjulv Øystese (Rikshospitalet, Oslo), og æresmedlem Per Brandtzæg (Rikshospitalet, Oslo). 
 

Tilslutt vil jeg takke alle medlemmer for flott innsats!  

 

Ying Chen  

Leder, DNP 
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1. ORGANISASJON OG FAGGRUPPER 
 
1.1. DEN NORSKE PATOLOGFORENINGS ORGANER 

Valgt for perioden mars 2016 – mars 2018 

 
1.1.1. Styret 

 
Ying Chen, leder Akershus universitetssykehus, Lørenskog 
Rolf Brun Bie, nestleder Sørlandet Sykehus, Kristiansand 
Ingvild Lobmaier, kasserer Oslo universitetssykehus  
Ingrid Lott, sekretær Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø  
Elisabeth Wik, styremedlem Haukeland Universitetssykehus, Bergen 
Ok Målfrid Mangrud, 
styremedlem 

Sykehuset Innlandet, Lillehammer 

Tor Vikan Rise, varamedlem St. Olavs Hospital, Trondheim 

 
1.1.2. Kurs & Utdanningsutvalg (KUU) 

 
Rolf Bruun Bie, leder (fra 
styret) 

Sørlandet Sykehus, Kristiansand 

Ingvild Lobmaier, kasserer 
(fra styret) 

Oslo Universitetssykehus 

Rune Lilleng (fra 
spesialistkomiteen) 

Vestre Viken, Drammen 

Tor Vikan Rise, konstituert 
overlege  

St. Olavs Hospital, Trondheim 

Hege Sætran, overlege Haukeland Universitetssykehus, Bergen 
Joanna Ågren, LIS Oslo Universitetssykehus 

 
1.1.3. IAP – Norwegian Branch 

 
Ying Chen, president Akershus universitetssykehus, Lørenskog 

Ingrid Lott, sekretær Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 

Ingvild Lobmaier, kasserer Oslo Universitetssykehus  
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1.1.4. Valgkomitéen 

 
Lars A. Akslen, leder  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Ulrika Axcrona, medlem  Oslo Universitetssykehus  

Elin Mortensen, medlem  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

 
 

1.2. ØVRIGE UTVALG, KOMITÉER OG REPRESENTANTER 
 

1.2.1. Forskningsutvalget 

 

Elisabeth Wik, leder  
Haukeland Universitetssykehus og UiB, 
Bergen  

Sonja E. Steigen  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø og UNN, Tromsø 

Hege Russnes  Oslo Universitetssykehus og UiO 

Sverre H. Torp  St. Olavs Hospital, Trondheim  

 
1.2.2. Kvalitetsutvalget 

 
Ok Målfrid Mangrud, leder Sykehuset Innlandet, Lillehammer 

Ulla Randen  Akershus Universitetssykehus, Lørenskog  

Vidar Isaksen  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

Henrik Sahlin Pettersen St. Olavs Hospital, Trondheim  

Sven Håland Stavanger Universitetssjukehus 

 
1.2.3. UEMS (Union Européenne des Médecins  

Spécialistes) 

 
Ingunn Stefansson, fra Dnlf  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Rune Lilleng (vara) Sykehuset Buskerud, Drammen 

 
1.2.4. Spesialitetskomiteen i Patologi 

 
Rune Lilleng, leder  Sykehuset Buskerud, Drammen  
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Lea Dordi (YLF)  Stavanger universitetssjukehus 

Ingunn Marie Stefansson  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Runa Braun  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

Øystein Størksen  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Lars Helgeland, varamedlem  Haukeland universitetssykehus, Bergen  

Ellen Berget, varamedlem  Haukeland universitetssykehus, Bergen  

Benedicte Adams (YLF vara)  Oslo Universitetssykehus  

 
1.2.5. Legeforeningens sentralstyre 2016-2017 

 
G. Cecilie Alfsen Akershus Universitetssykehus, Lørenskog 

 
1.2.6. European Group for Molecular Pathology  

 
Hege Russnes  Oslo Universitetssykehus  

 
1.2.7. ESP representanter 

 
G. Cecilie Alfsen, leder i 
Working Group Autopsy 
Patology 

Akershus Universitetssykehus, Lørenskog 

Lars Akslen, medlem i 
Working Group Breast 
pathology 

Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Ying Chen, medlem i ESP 
Advisory Board  

Akershus Universitetssykehus, Lørenskog 

 
1.2.8. Rådgivningsgruppe for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 

 
Ying Chen  Akershus universitetssykehus, Lørenskog  

 
1.2.9. Nasjonal rådgivningsgruppe i Mammografiprogrammet 

 
Jon Lømo  Oslo universitetssykehus  

 
1.2.10. Mammografiprogrammets patologigruppe 

 
Lars A. Akslen  Haukeland universitetssykehus, Bergen  
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Ying Chen  Akershus universitetssykehus, Lørenskog  

Jon Lømo  Oslo universitetssykehus  

Marianne Brekke St. Olavs Hospital, Trondheim  

Elin Mortensen 
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 

 
1.2.11.  Representant gynekologisk kreftregister 

 
Ben Davidson  Oslo universitetssykehus 

 
1.2.12.  Representant til styringsgruppen for Norsk Brystcancergruppe 

 
Lars A. Akslen  Haukeland universitetssykehus, Bergen  

Jon Lømo Oslo universitetssykehus 

 
1.2.13. Brystkreftregisterets referansegruppe 

 
Lars A. Akslen  Haukeland universitetssykehus, Bergen  

Marianne Brekke  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Elin Mortensen  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

Jon Lømo  Oslo universitetssykehus  

Ying Chen  Akershus universitetssykehus, Lørenskog  

 
1.2.14.  Representant til styringsgruppen for Norsk 

 Lungecancergruppe 
 
Sissel Gyrid Freim Wahl St. Olavs Hospital, Trondheim 

 
1.2.15.  Representant til styringsgruppen for Norsk Blærecancergruppe 

 
Bjørn Isfoss Sykehuset Telemark, Skien 
Ok Målfrid Mangrud Sykehuset Innlandet, Lillehammer 

 
1.2.16.  Representant til styringsgruppen for Norsk   

 Prostatacancergruppe 
 

Ulrica Axcrona Oslo universitetssykehus 
Øystein Størkersen St. Olavs Hospital, Trondheim 
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1.2.17.     Representant til styringsgruppen for Norsk Melanomgruppe 

    (NMG) 

 
Lars A. Akslen  Haukeland universitetssykehus, Bergen  

 
1.2.18.     Representant til styringsgruppen i Norsk Nevroendokrin  

    tumorgruppe (NNTG) 

 
Patricia Mjønes  St. Olavs Hospital, Trondheim  

 
1.2.19.     Representant til Norsk Nyrebiopsiregister 

 
Sabine  Leh Haukeland universitetssykehus, Bergen 

 
1.2.20.     Representant til NordiQC 

 
Jan Klos  Stavanger Universitetssjukehus 

 
1.2.21.     Representant Norsk gastrointestinal cancer gruppe – lever, 

    galleveier og  pancreas (NGICG-HPB)   
 
Caroline Verbeke  Oslo Universitetssykehus 

 
1.2.22.     Nettredaktør 

 
G. Cecilie Alfsen  Akershus Universitetssykehus, Lørenskog  

 
1.2.23.     Norsk AMPIS-redaktør 

 
Anna Bofin  St. Olavs Hospital, Trondheim  

 
1.2.24.     Medarbeidere i Tidsskriftet (fra tidsskriftets nettside 2016) 

G. Cecilie Alfsen  Akershus universitetssykehus, Lørenskog  

Lars Helgeland Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Christian Lycke Ellingsen  Dødsårsaksregisteret, Bergen 

Trond Viset St. Olavs Hospital, Trondheim 
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1.3. FAGGRUPPER I PATOLOGI 

 
- Nedenfor vises medlemskap i DNPs faggrupper pr. 31.12.2016. Forandringer i 
medlemskap i løpet av året 2017 vil kunne forekomme. For mer informasjon om 
dette, se DNPs nettsider. 

 
1.3.1.  Faggruppe for Ben- og bløtvevspatologi 

 
Bodil Bjerkehagen, leder  Oslo Universitetssykehus 

Trond Viset  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Hans Kristian Haugland  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Vidar Isaksen  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

 
1.3.2. Faggruppe for Cytologi 

 
Hans Kristian Haugland, 
leder  

Haukeland universitetssykehus (fra 
NFKC)  

Jannicke Berland Stavanger universitetssjukehus 

Jon Lømo  Oslo Universitetssykehus  

Majid Salarinejad  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Oddrun Kolstad  Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

Torill Sauer  Akershus Universitetssykehus, Lørenskog  

 
1.3.3. Faggruppe for Gastrointestinal patologi 

 
Sonja Eriksson Steigen, leder  Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Tromsø  

Else Marit Løberg  Oslo Universitetssykehus  

Susanne Buhr-Wildhagen  Stavanger universitetssjukehus  

Eline Synnøve Røyset  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Sabine Leh  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Lars Gustav Lyckander Akershus Universitetssykehus, Lørenskog 

 
1.3.4. Faggruppe for Gynekologisk patologi 

Ben Davidson, leder  Oslo Universitetssykehus  

Ingunn Stefansson  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Ellen Veronika Vesterfjell St. Olavs Hospital, Trondheim  
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Tormod Eggen  Universitetssykehuset Nord-Norge,Tromsø  

 
1.3.5. Faggruppe for Hematopatologi 

 
Lars Helgeland, leder  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Lars Uhlin-Hansen  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

Jan Klos  Stavanger universitetssjukehus 

Klaus Beiske Oslo Universitetssykehus 

Håkon Hov St. Olavs Hospital, Trondheim  

 
1.3.6. Faggruppe for Dermatopatologi  

 

Silje Fismen, leder  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

Harald Aarset  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Lisbet Sviland  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Magnus Røger  

Fürst laboratorium 

 

 

 
1.3.7. Faggruppe for Ikke-neoplastisk nyrepatologi 

 
Erik Heyerdahl Strøm, leder  Oslo Universitetssykehus 

Sabine Leh  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Samer Al-Saad  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

Øystein Størkersen St. Olavs Hospital, Trondheim 

 
1.3.8. Faggruppe for Lunge- og ØNH patologi 

 
Sissel Gyrid Freim Wahl, 
leder  

St. Olavs Hospital, Trondheim  

Oddrun Kolstad  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

Friedemann Leh  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Svetlana Tafjord  Oslo Universitetssykehus  

Lars Helgeland  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Peter Jebsen Oslo Universitetssykehus 
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1.3.9. Faggruppe for Mammapatologi 

 
Lars A. Akslen, leder  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Elin Mortensen  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

Marianne Brekke  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Ying Chen  Akershus Universitetssykehus, Lørenskog  

Jon Lømo Oslo Universitetssykehus 

 
1.3.10. Faggruppe for Melanocyttisk patologi  
 

Lars A. Akslen, leder  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Silje Fismen  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 

Ole Petter F. Clausen  Oslo Universitetssykehus 

Bjørn Westre Helse Møre og Romsdal, Ålesund  

 
1.3.11. Faggruppe for Molekylær patologi 
 

Hege Russnes, leder  Oslo Universitetssykehus  

Olav K. Vintermyr  Haukeland Universitetssykehus, Bergen 

Harald Aarset  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Sonja Eriksson Steigen 
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 

 
1.3.12. Faggruppe for Nevropatologi  
 

Jens Pahnke, leder Oslo Universitetssykehus 

Sverre H. Torp  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Hrvoje Miletic  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Sigurd Lindal  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

 
1.3.13. Faggruppe for Obduksjonspatologi 

Cecilie G. Alfsen, leder  Akershus Universitetssykehus, Lørenskog  

Aage Erichsen Oslo universitetssykehus  

Anne Jarstein Skjulsvik  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Stine Kristoffersen  Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Vidar Isaksen  Universitetssykehuset Nord-Norge,Tromsø  
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Christian Lyche Ellingsen  Dødsårsaksregisteret, Bergen  

 
1.3.14. Faggruppe for Perinatalpatologi og placenta 
 

Gitta Turowski, leder  Oslo Universitetssykehus  

Borghild Roald  Oslo Universitetssykehus  

Hege Dirdahl  Stavanger universitetssjukehus 

Christina Vogt  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Elisabeth Berge Budal Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Cecilie V. Nordbakken  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø  

Ståle Sund  Helse Førde  

 
1.3.15. Faggruppe for Urologisk patologi 
 

Ulrika Axcrona, leder Oslo Universitetssykehus 

Merethe Mikalsen  
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 

Jarle Birger Arnes Haukeland Universitetssykehus, Bergen  

Øystein Størkersen  St. Olavs Hospital, Trondheim  

Bjørn Logi Isfoss Sykehuset Telemark, Skien 
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2. MEDLEMSKAP 
 

2.1.  FORENINGENS MEDLEMSTALL 
 

2.1.1 Medlemskategori/Aldersgruppe 
 

 Alder Kategori 1: Godkj spes. 2: Ikke spes. 3: Pensj<75 år 
4: Pensj 75 år 
+ Total 

 2: 20 -29 år   - 4 - - 4 

 3: 30 - 39 år   24 70 - - 94 

 4: 40 - 49 år   77 22 - - 99 

 5: 50 - 59 år   64 - - - 64 

 6: 60 - 66 år   48 4 - - 52 

 7: 67 - 69 år   15 1 3 - 19 

 8: 70 - 74 år   4 - 16 6 26 

 

9: 75 og 

eldre   - - - 30 30 

 Total   232 101 19 36 388 

 
 

 
 

 
 

 
2.1.2 MEDLEMSKATEGORI/KJØNN 

 

Kjønn Kategori 1: Godkj spes. 2: Ikke spes. 3: Pensj<75 år 

4: Pensj 75 år 

+ Total 

Kvinne   133 69 3 13 218 

Mann   99 32 16 23 170 

Total   232 101 19 36 388 

 
2.1.3 ALDERSGRUPPE/KJØNN 

 

Kjønn Alder 2: 20 -29 år 3: 30 - 39 år 4: 40 - 49 år 5: 50 - 59 år 6: 60 - 66 år 7: 67 - 69 år 8: 70 - 74 år 
9: 75 og 
eldre Total 

Kvinne   2 66 66 40 19 6 9 10 218 

Mann   2 28 33 24 33 13 17 20 170 

Kategoriene er gjensidig utelukkende. Dette innebærer at "Godkj spes." og "Ikke spes." bare gjelder for 
yrkesaktive medlemmer.  Merk også at "Godkj spes." her omfatter alle spesialistgodkjenninger. Antallet 
spesialister i hver enkelt spesialitet vises i tabell 7.  
 
Antallet assosierte medlemskap vises kun i tabell 8 og er ikke med i summeringen av medlemstall.  
Tabellene viser ellers kun ordinære medlemskap. Evt. medlemmer av foreningen som ikke er medlemmer av 
Dnlf, er ikke med i noen av tabellene, heller ikke som assosierte medlemmer 
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Total   4 94 99 64 52 19 26 30 388 

 
2.1.4 ASSOSIERTE MEDLEMMER 

 
Alder Kjønn Kvinne Mann Total 

4: 40 - 49 år   1 - 1 

5: 50 - 59 år   1 - 1 

9: 75 og 
eldre   - 1 1 

Total   2 1 3 

 
 

 2.2 ÆRESMEDLEMMER (pr. 31.12.2016) 
 

Navn Oppnevt  

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 – 2015 
Anna Elisabeth Stenwig 1998 1936  
Per Brandtzæg 1998 1936 -2016 
Leif Bostad 2012 1946  
Tor Jacob Eide 2012 1946  
Olav A. Haugen 2012 1934  
Frøydis Langmark 2012 1941  
Helge Stalsberg 2012 1932  
Ole Petter Clausen 2014 1943 
Jahn M. Nesland 2015 1951 
Ole Didrik Lærum 2015 1940 
G. Cecilie Alfsen 2015 1955 
Borghild Roald 2016 1945 
Torill Sauer 2016 1949 
Christina Vogt 2016 1945 
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3. STYRETS AKTIVITETER 

 
Styret har i løpet av året 2016 hatt til sammen tre styremøter og ett styreseminar 
Referatene fra årets møter ble lagt ut på DNPs nettsider, og linker til referatene 
finnes under. I tillegg har styret arrangert et faggruppeseminar samt mange e-post 
korrespondanser. 

 

3.1.  REFERAT FRA STYREMØTE 08.02.2016. 
 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-
stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/8-februar/  

 
3.2.  REFERAT FRA STYREMØTE/KONSTITUERINGSMØTE I DNP, 

20.05.2016. 
 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-
stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/20-mai-2016/  

 

3.3.  REFERAT FRA STYRESEMINAR I DEN NORSKE 
PATOLOGFORENING, 15.-16.09.2016. 

 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-
stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/15-16september/   

  
3.4 REFERAT FRA FAGGRUPPESEMINAR, 17-18.10.2016 
 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/Faggruppeseminarer-felles-for-alle-grupper/  

 
3.5 REFERAT FRA STYREMØTE, 28.11.2016. 
 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP 
stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/28-november-2016/  

 
 
 

 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/8-februar/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/8-februar/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/20-mai-2016/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/20-mai-2016/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/15-16september/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/15-16september/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/Faggruppeseminarer-felles-for-alle-grupper/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/Faggruppeseminarer-felles-for-alle-grupper/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP%20stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/28-november-2016/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP%20stoff/Styremoter/Styremoter-2016---2017/28-november-2016/
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4. ØVRIGE DOKUMENTER 
 
 

4.1.  HØRINGSUTTALELSER 
 

4.1.1.  Høringssvar fra Den norske patologforening 
vedr. «Mandat faglige referansegrupper for 
nasjonale helsefaglige kodeverk». 

 
Den norske legeforening  
 
Deres ref.: 16/4345          Dato: 26.08.16  
 
Høringsuttalelse fra Den Norske Patologforening (DNP) vedr. «Mandat faglige 
referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk.»  
 
Den norske patologforening (DNP) stiller seg positiv til at Direktoratet for e-helse nå 
etablerer faglige referansegrupper, men ønsker å komme med innspill vedrørende 
sammensetningen av disse.   
 
DNP vil presisere at det er vesentlig at representanter fra de fagmedisinske foreningene er 
representert i referansegruppene.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Ying Chen (sign.)  
Leder i Den norske patologforening 

 
4.1.2.  Høringssvar fra Den norske patologforening 

vedr. «Nasjonalt handlingsprogram med 
retningslinjer for diagnostikk, behandling og 
oppfølging av skjoldbruskkjertelkreft».  

 
Den norske legeforening  
 
Deres ref.: 16/3858                                                                                                          Dato: 26.08.2016  
 
Høringsuttalelse fra Den Norske Patologforening (DNP) om «Nasjonalt 
handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av 
skjoldbruskkjertelkreft.»  
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Den norske patologforening (DNP) ønsker å komme med innspill basert på uttalelser fra vår 
faggrupper i cytologi og endokrin-/mammapatologi.  
 
På side 22, under kapittel 4 Diagnostikk, foreslås det å endre overskriften til punkt 4.5 fra 
«Biopsi» til «Cytopatologi». På side 23 foreslås også følgende justering av teksten til punkt 
4.5.3:  
“4.5.3 Preparering og farging av materialet”  
Generelt benyttes to fremgangsmåter for håndtering av FNAC-materialet.  
1. Direkte utstryk  
Materialet skal strykes ut umiddelbart for å unngå koagulering, på merkede glass, og 
deretter lufttørkes. Lufttørkede glass fikseres og hurtigfarges med løsninger av typen Diff 
Quick (Hemacolor e.l.). Noe materiale/noen glass kan fikseres med sprit for 
Papanicolaou/Pap-farging (bedre kjernedetaljer ved PTC).  
2. Spesialhåndtering av materialet til ulike undersøkelser  
Ved ønske om utvidete undersøkelser kan noe materiale sprøytes i CytoLyt™ for 
immuncytokjemisk undersøkelse og celleblokk for immunhistokjemi. Alternativt kan det 
benyttes RPMI-1640 medium som det senere lages en celleblokk av til immunhistokjemisk 
undersøkelse. Calcitonin målt i wash-out-materiale i buffer/saltvann kan brukes ved 
spørsmål om medullært carcinom, thyroglobulin (Tg) og thyroid transcription factor-1 
(TTF-1) kan brukes ved utredning av tumor med ukjent primært utgangspunkt. Ved et bilde 
passende med lymfocyttproliferasjon/mistanke om lymfom, kan det tas materiale på RPMI-
rør til flowcytometrisk immunfenotyping.»  
 
DNP er enig i vurderingene avgitt på side 26, under punkt 4.5.7 «Molekylære markører ved 
finnålscytologi», ettersom det så langt ikke foreligger gode studier som tilsier at 
molekylære undersøkelser kan brukes på generell basis ved usikre forandringer.  
 
På side 30, under punkt 4.9.2, 1. «Papillære carcinomer», i avsnittet som omhandler 
reklassifisering av noninvasiv folliculær variant av papillær thyroid cancer (FVPTC) til 
noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features (NIFTP), heter 
det at «reklassifiseringen vil ha stor betydning for frekvens av malignitetsrater. DNP 
foreslår å stryke ordet «stor». «Overdiagnostisering» av FVPTC har vært betydelig i USA og 
endringene av rater vil som følger være større der, men at dette nok i mindre grad vil 
gjenspeiles i norske forhold. 
 
På side 33, under punkt 4.9.6 «Supplerende undersøkelser» i avsnitt to, linje 1 og 2, står det 
«…kan bidra til typediagnoser (CK 19, Galectin-3, og flere), men…». DNP foreslår å endre det 
i parentes til «(CK19, Galectin-3, HBME1, og flere)». I samme avsnitt, vedrørende BRAF 
mutasjonsstatus, ønsker DNP å supplere med at «BRAF-mutasjonen er en sterk indikator på 
at det foreligger PTC, noe som styrker indikasjonen for at definitiv kirurgi kan utføres 
istedenfor diagnostisk hemithyroidektomi. Et negativt resultat av en BRAF-analyse 
utelukker ikke malignitet.» 
 
Videre foreslår DNP at DNP’s veileder i biopsibesvarselse av maligne svulster (2016), bør 
inkluderes i referanselisten.  
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Med vennlig hilsen  
 
Ying Chen (sign)  
Leder i Den norske patologforening 
 

4.1.3.  Høringssvar fra Den norske patologforening 
vedr. «Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang 
til forskningsresultater».  

 
 
Den norske legeforening 
 
Deres ref.: 16/3937         Dato: 22.09.16 
 
Høringsuttalelse fra Den Norske Patologforening (DNP) vedr. «Nasjonale 
retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.» 
 
Den norske patologforening (DNP) stiller seg positiv til målet om åpen tilgang til 
forskningsresultater, og ønsker å komme med innspill vedrørende ulike elementer av 
rapporten som tar for seg praktiske sider ved implementering av «åpen tilgang». 
En forstår at det har vært et langvarig arbeid med denne saken, uten at fremdriften har 
vært som ønsket. Rapporten foreslår at ansvaret for videre fremdrift legges på 
forskersamfunnet. DNP stiller spørsmål ved om faktorer som har hindret fremdrift er 
(godt) identifisert. En mener det er overordnet viktig at dette er utredet og redegjort for, før 
ansvar for gjennomføring flyttes nedover i ansvarskjeden.  
 
Rapporten foreslår å legge ansvaret for videre fremdrift på forskersamfunnet. DNP ber 
rapporten redegjøre i noe mer detalj hva som menes med «forskersamfunnet» i denne 
omgang (akademiske institusjoner, forskergrupper, enkeltforskere?)  
 
DNP ser utfordringer ved overgangen fra dagens ordning til full åpen tilgang: Så lenge 
publikasjonsindikatoren brukes i finansieringsøyemed, og det synes som det ikke per d.d. er 
god korrelasjon mellom antall «åpen tilgang»-tidsskrifter i de ulike publiserings-nivåene og 
for de ulike fagområdene, ser DNP at det byr på vansker for forskerne å velge «åpen 
tilgang»-tidsskrift i lavere nivå, fremfor tidsskrift i høyere nivå uten åpen tilgang, som gir 
kreditt mot finansieringssøknader og i de akademiske institusjonene sine telle-systemer. 
Man må arbeide for at det skal være mulig å innfri krav fra finansierende myndigheter og de 
akademiske institusjonene om publisering både i Nivå-2 tidsskrift og «åpen tilgang»-
tidsskrift. Slike prosesser må forankres ved dialog nasjonalt, mellom finansierende organer 
og ledelsen i de akademiske institusjonene.  
 
Videre mener DNP at arbeidet for å bedre tilgjengelighet for «åpen tilgang»-tidsskrifter for 
alle fagområder må styrkes. Det antas at dette arbeidet må foregå i internasjonale fora 
(innad i EU, USA, etc).    
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DNP vil understreke betydningen av finansieringsstøtte til åpne publikasjoner. Spesielt vil 
en peke på gruppen av deltids-forskere utenfor spesifikke forskningsprogram, som ikke 
søker større finansieringsbeløp til drift og midler til åpen publisering (en del sykehusleger 
faller i denne kategorien). Finansieringsorgan bør legge tilgjengelig søkbare midler som 
skal brukes spesifikt til åpen publisering. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ying Chen (sign.) 
Leder i Den norske patologforening 

 
4.1.4.  Høringssvar fra Den norske patologforening 

vedr. «Forskrift om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften)». 

 
Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement 
 
Deres ref.: 16/4283-                                                          Dato: 07.10.2016 
 
Høringsuttalelse fra Den norske patologforening (DNP) vedr. høring: ”Forskrift om 
spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften)” 
 
Den norske patologforening (DNP) har vurdert forslaget til ny forskrift om 
spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften), 
som skal regulere ny ordning for legenes spesialistutdanning og har følgende kommentarer. 
 
1: Læringsmålene skal forskriftsfestes (9.9.2) 
Svar: Det er positivt at læringsmålene skal forskriftsfestes. DNP vil understreke at det er 
viktig med fleksibilitet i forhold til oppdateringer og endringer ettersom faget er under 
kontinuerlig utvikling. Endringer bør kunne skje med varierende hyppighet i de forskjellige 
spesialitetene og læringsmålene bør i alle spesialitetene jevnlig revurderes. 
 
2: Kravene til utdanningsvirksomheter (10.3 og forslag til forskrift § 19, § 20 og § 21) 
og Vurdering av oppnådde læringsmål og muligheten til å få en ny vurdering (10.3.8 
og forslag til forskrift § 20). 
Svar: Det er positivt at kravene til utdanningsvirksomhetene forskriftsfestes. Forskriftene 
og kommentarene til bestemmelsene i spesialistforskriften fremstår detaljerte og 
utfyllende. DNP stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig å flytte det endelige ansvaret 
helt til foretaksnivå. Vi frykter at dette vil flytte ansvaret for langt vekk fra dem det gjelder 
og dermed føre til at det ikke er samsvar mellom ønsket måloppnåelse fra foretaksnivå og 
mulighetene for å gjennomføre dette lokalt. Vi mener det ville være en fordel å forankre 
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ansvaret også på sykehus og avdelingsnivå. Også for bedre å kunne utvikle relevante og 
realistiske utdanningsplaner. Det tilrådes på det sterkeste at det samarbeides nasjonalt i 
fagmiljøene, på tvers av de regionale helseforetakene, for å dekke behovet for undervisning 
og opplæring av spesialister. 
 
I punkt 10.3.4. kommenteres at man ikke lenger vil ha krav og lokale utdanningsutvalg. DNP 
frykter at dette vil undergrave den enkelte avdelings mulighet til å styre og prioritere 
kvaliteten på og utformingen av utdanningsopplegget for LIS i konkurranse med den 
daglige rutine. Ved å fjerne kravet om 2 timer teoretisk undervisning sender man et signal 
om at dette ikke ansees som viktig nok og DNP frykter at dette igjen vil føre til at slik 
teoretisk undervisning nedprioriteres, noe som igjen vil redusere kvaliteten på 
utdanningen. 
 
DNP mener det er positivt at spes. kandidatene skal evalueres etter endt tjeneste. Det er 
viktig for Norge å kvalitetssikre og standardisere vurderinger av utdanningsvirksomheter 
og vurdering av oppnådde læringsmål. Vi ønsker imidlertid å gjøre oppmerksom på at dette 
sannsynlig vil medføre økt ressursbruk, noe det bør tas høyde for. 
 
3: Godkjenning når deler av utdanningen er gjennomført i andre land (12.5.1 og 
forslag til forskrift § 25 site ledd og § 26). 
Svar: Det er foreslått forskjellig praksis vedrørende vurdering av LIS 1 og LIS 2 og 3 
gjennomført i andre land (§ 26), samt for konvertering av spesialistgodkjenning fra andre 
land (§ 27). Departementets forsalg om forskjellig praksis for godkjenning av LIS 1 i forhold 
til LIS 2 og 3 er uheldig. Vurderingen bør i begge tilfeller, som foreslått ved 
overgangsordning fra gammel til ny spesialistutdanning, gjøres i form av fagfellevurdering i 
regi av utdanningsvirksomhetene med bistand fra spesialistkomiteene. For øvrig bør 
prosessen kunne forenkles og effektiviseres etter hvert som andre lands utdanning 
kartlegges og godkjennes, og landenes kvalitetssikring og standardiserte utdanningsforløp 
vurderes. Det er svært positivt at adgangen til å ta LIS 1 i et annet land ikke lenger skal være 
begrenset til EØS-landene. 
 
4: Overgangsordninger for leger som har påbegynt spesialiseringen og som er ansatt 
i en utdanningsstilling (13.2 og forslaget til forskrift § 31 andre og tredje ledd). 
Svar: Departementets vurderinger vedrørende alternativer for overgangsordninger virker 
godt belyst og vurdert. Overgangsordningene som innebærer konvertering av dagens krav 
til nye læringsmål vil være ressurskrevende for avdelingene, noe det bør tas høyde for. 
 
5: Overgangsregler i tilknytning til at turnusordningen skal avvikles (14.1 og 
forslaget til forskrift § 30 andre og tredje ledd, og endringer i spesialistgodkjennings-
forskriftet § 19 bokstav a og lisensforskriften kapittel 1 a). 
 
Svar: Foreslåtte overgangsregler er gode og dekkende. 
 
DNP ønsker også å komme med synspunkter på ytterligere deler av forslaget når det 
gjelder Legeforeningens rolle: 
Legeforeningen mottok 18. juni 2014 til høring Helsedirektoratets utredning og 
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konsekvensvurdering om fremtidig spesialitetsstruktur for leger. Det henvises til deres 
svar, 10.10.14, ref. 14/2886. Her fremgikk bl.a. enigheten om behovet for et mer strukturert 
spesialiseringsforløp enn dagens system. I den nye organiseringen av spesialistutdanningen 
foreslås det å forskriftsfeste at Helsedirektoratet skal innhente faglige råd fra 
Legeforeningens spesialistkomiteer ved å invitere til å gi faglige innspill og råd til 
læringsmål og læringsaktiviteter. Videre foreslås det å forskriftsfeste Legeforeningens 
fagfellevurderinger i forbindelse med Helsedirektoratets godkjenning og løpende 
vurderinger av utdanningsvirksomheter. Det er positivt at man søker råd fra fagfeller og at 
dette forskriftsfestes. 
 
Vedr. 5.2 Endringer i innholdet i spesialiseringen: 
Det er uklart hva som menes med ”klinisk forskning”. For leger i laboratoriefag vil 
forskningsog kvalitetsprosjekter kunne være fokusert mot metodeutvikling. Det foreslås å 
endre ordlyden i 5.2 til ”forskning kan inngå i utdanningsløpene”. 
 
Vedr. forskning generelt: 
Det nevnes hyppig at forskning er en viktig del av sykehusenes drift og av 
spesialistutdanningen. Dersom HOD/HDir reelt anser forskning som en viktig del av 
spesialistutdanningen, stilles det spørsmål ved at ikke forskningserfaring (f.eks PhD, 
forskerlinjestudiet, annen forskning med dokumentert fulltidsarbeid) godkjennes med 
avskriving av definert tid (eksempelvis 6-12 mndr) i LIS2-3 tiden. DNP ser at det er fare for 
at færre legestudenter og leger gjennomfører hhv forskerlinjestudiet og PhD dersom man 
ikke får godskrevet denne tiden opp mot spesialiteten slik det praktiseres i dag. Dette vil 
være et stort tilbakeslag for akademisk medisin i Norge. På bakgrunn av dette, ber DNP 
HOD/HDir om å vurdere godkjenning av dokumentert forskning som del av LIS 2-3 tiden. 
 
Med hilsen 
 
Ying Chen (sign.) 
Leder, DNP 
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4.2.  ANNEN KORRESPONDANSE 
 

4.2.1.  Brev vedr. digital patologi i Norge (20.02.2016) 
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4.2.2.  Kronikk i Tidsskriftet «Norsk 
laboratoriekodeverk – hvor ble det av visjonene?»  (13.09.2016) 
 

http://tidsskriftet.no/sites/tidsskriftet.no/files/pdf2016--1370-2.pdf  

 
4.2.3. Kronikk i Overlegen «Kan ny teknologi overta 

patologens jobb i fremtiden?» 4-2016 
 
http://legeforeningen.no/PageFiles/281392/Chen%20-
%20Kan%20ny%20teknologi%20overta%20patologens%20jobb%20i%20fremtiden.pdf  

 4.2.4.  Oppslag i Dagens Medisin «Etterlyser bedre 
finansiering» (11.01.2017) 
 
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/01/11/etterlyser-bedre-finansiering/ 

 

4.2.5.  Beskrivelse av DNP til ESP 
 

The Norwegian Society of Pathology (Den Norske Patologforening, DNP) was established in 
1923, on the initiative of Professor Dr Francis G Harbitz (1867-1950). The aim of the society 
is to promote and encourage the advancement and dissemination of knowledge of 
diagnostic pathology, its practice and scientific development in Norway.  Furthermore, the 
society has an advocacy role and is actively involved in shaping relevant health policy 
issues. DNP is one of the medical specialty associations under the Norwegian Medical 
Association (Den Norske Legeforening, DNLF). From 2007, membership in DNP has been 
automatically connected to membership in DNLF and has 385 members. The DNP board is 
made up of a chairman, deputy chairman, treasurer, secretary, two members, and a deputy 
member.  Three of the board members also serve as a chairman of the course and education 
committee, quality committee, and research committee, respectively. The society has 15 
subspecialty working groups for the areas of; gastrointestinal, gynaecological, urological, 
neurological, breast, melanoma, dermatological (other than melanoma), lymphoid and 
haematological, lung and ear-nose-and throat, renal (non-neoplastic), bone and soft tissue, 
perinatal and placental pathology, as well as molecular pathology, cytology, and autopsy. 
The aim of these groups is to maintain and improve quality through recommendations and 
guidelines. These groups also have an educational role and regularly organise courses in 
their respective areas.   
 

 
 
 

http://tidsskriftet.no/sites/tidsskriftet.no/files/pdf2016--1370-2.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/281392/Chen%20-%20Kan%20ny%20teknologi%20overta%20patologens%20jobb%20i%20fremtiden.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/281392/Chen%20-%20Kan%20ny%20teknologi%20overta%20patologens%20jobb%20i%20fremtiden.pdf
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/01/11/etterlyser-bedre-finansiering/


DNP ÅRSRAPPORT 2016 

29 

4.2.4. Questions to the National Societies of Pathology 
affiliated with the European Society of Pathology on 
Pathologists’s Assistance (PAs) programmes 

 
“In Norway the grossing activity undertaken mainly by residents, but also staff pathologists. 
Lab technicians are handling small tissue specimens only. Only one pathology department 
in Norway use pathology assistants for grossing. There is no standardized training, formal 
certification or guidelines for the training of the pathology assistants in grossing. However, 
the small tissue specimens generally are undertaken by bioengineers (3 year bachelor  
degree), who once employed, have been trained in grossing by licensed, board-certified  
pathologists. In one department, the pathology assistants/bioengineers gross most 
specimens, except  some of the more complex ones (eg. Whipple´s). A few other  
departments have adopted an approach where they gross smaller specimens (eg. Cervical 
conisations).”  
 

 
 
5. RAPPORTER 2016 
 
5.1. Kurs & Utdanningsutvalget 

 
5.1.1 A RSRAPPORT KURS- & UTDANNINGSUTVALGET 
 

Årsrapport 2016 

 

KUU hadde ingen møter i 2016.  

Utdanningsplanen er diskutert ved flere møter i regi av DNP og det har vært e-post 

korrespondanse angående kursavvikling mellom Tor og Ingvild som har hatt og har 

funksjon som påminnere. 

I april 2016 ble «Kursplanen 2017-2021» presentert og godkjent på Årsmøtet i Oslo. Planen 

ble også forelagt faggruppelederne på faggruppeseminaret høsten 2016. Kommentarer fra 

faggruppeseminaret er diskutert i styret og vil bli diskutert på møter i KUU i 2017. De 

aktuelle faggruppeledere er ansvarlig for at kurs blir avholdt i henhold til planen. 

Alle medlemmene bortsett fra Rolf Bruun Bie har nå sittet i 3 år og kan byttes ut på 

Årsmøtet i 2018. 
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Selv om det er usikkerhet rundt videre avvikling av kursaktiviteter etter innføringen av ny 

spesialistutdanningsstrukur mener KUU at utvalget bør bestå. I neste valgrunde bør man 

overveie å ha 2 LIS representanter. 

Medlemmer: 

Rolf Bruun Bie, leder (fra styret)  Sørlandet sykehus, Kristiansand 

Ingvild Lobmaier (fra styret) Oslo Universitetssykehus 

Rune Lilleng (fra spesialitetskomiteen) Vestre Viken 

Tor Vikan Rise, konstituert overlege St. Olavs Hospital 

 Hege Sætran, overlege  Haukeland sykehus 

 Joanna Ågren, LIS-representant  Oslo Universitetssykehus 

Avholdte kurs i regi av DNP 2016 
 
KURS STED TIDSROM 

Uteruspatologi OUS, DNR 21-22 januar 
Årsmøte i NFKC Sundvollen 28-29 januar 
Pancreaspatologi OUS, DNR 13 april 

Årsmøtekurs DNP OUS, DNR 14-15 april 

Dermatopatologimøte  Bergen 25-26 mai 

Diagnostikk av 
bløtvevssvulster 

Tromsø 8 – 10 juni 

Rettsmedisin Oslo 19-21 oktober 

Medisinsk obduksjon og 
ikke-neoplastisk  
nevropatologi 

Lillestrøm 21-23 november 

Nordic EUS Bergen  24-25 november 
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5.2 Forskningsutvalget 

 

Rapport fra forskningsutvalget i DNP 2016 
 

Nytt forskningsutvalg i DNP (DNP-FU) ble konstituert i oktober 2016, med Sonja Steigen 

(Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT), Sverre H. Torp (NTNU og St Olavs Hospital), 

Hege Russnes (Oslo Universitetssykehus og UiO) og leder Elisabeth Wik (Haukeland 

Universitetssykehus og UiB). 

 

Utvalget utarbeidet i dette møtet en strategiplan vedr akademisk patologi i Norge 2016-

2018, der en ønsker å fokusere på betydningen av forskning, kvalitetssikring og 

metodeutvikling i patologifaget, samt synliggjøre behov for tid avsatt til dette for patologer i 

Norge, og støtte at slikt arbeid blir en naturlig del av avdelingenes drift (se referat fra møtet 

med strateginotat under). DNP-FU vil også arbeide for å fremme regionale og nasjonale 

forskningssamarbeid blant patologer i Norge, samt arbeide for å involvere patologer og 

avdelinger for patologi i kliniske studier.   

Utvalget er i gang med presentasjon av forskere i patologi på DNÅ-nettsiden, ved bl.a en 

intervjuserie med forskerkollegaer. DNP-FU vil sammen med Lars A. Akslen være ansvarlig 

for årsmøtekurset i Bergen (2018), «Forskning i patologi». Utvalget tar sikte på to møter 

årlig 

 

EW 10.02.17 

 

REFERAT FRA MØTE I FORSKNINGSUTGVALGET (FU)/DNP 
 
Legenes Hus, Oslo 07.10.160 
Tilstede: Sonja Steigen, Sverre H. Torp, Hege Russnes, Elisabeth Wik 
Referent: Elisabeth Wik 
 
Sak FU‐1/16  Innkalling og godkjenning av sakslisten 

Godkjent. 
 

Sak FU‐2/16  Orienteringssaker (etter DNP styremøte 15.‐16.09.16) 
Det ble gitt kort orientering om følgende saker: 

o DNPs strategidokument 2016‐2018 
o Høringer vedr spes.utdanning og åpen tilgang til 

forskningsresultater 
o Status i Kurs og utdanningsutvalg (KUU) og Kvalitetsutvalget 

(KU) 
o Digital patologi – Molekylærpatologi – LISforum 
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o Internasjonal patologidag nov. 2017: Synliggjøring av 
patologifaget 

 
Sak FU‐3/16  DNP‐FU: Strategi vedr akademisk patologi i Norge – og 

planlegging av relaterte arbeidsoppgaver 
 

Flere år med økt prøvemengde ved landets patologiavdelinger, og 
samtidig økte krav til arbeidet med mange av prøvene i det 
diagnostiske rutinearbeidet, synes det som det over tid er avsatt 
tilsvarende mindre tid til arbeid med forskning, kvalitetssikring 
og metodeutvikling i patologifaget. Dette er en bekymring som deles av 
DNP‐styret og DNP‐FU. Styret i DNP har bedt FU om å utarbeide en 
nasjonal strategi for arbeidet med styrking av akademisk patologi. 
Følgende områder defineres av DNP‐FU som satsningsområder: 
DNP‐FU ønsker å sette fokus betydningen av forskning, 
kvalitetssikring og metodeutvikling i patologifaget, samt 
synliggjøre behov for tid avsatt til dette for patologer i Norge, og 
støtte at slikt arbeid blir en naturlig del av avdelingenes drift. 
Herunder vil en bl.a. kartlegge hvor mye tid som er avsatt, og arbeid 
som utføres, innen forskning, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i 
Norge per d.d. Videre vil FU arbeide med ulike praktiske tiltak for å 
synliggjøre nytten av, og behovet for, forskning, kvalitetssikring og 
metodeutvikling i patologifaget, bl.a. ved arbeid opp mot 
patologmiljøet samt ledelse regionalt og nasjonalt. DNP‐FU vil også gå i 
dialog med styret i DNP og Kvalitetsutvalget (DNP‐KU) vedr fellestiltak 
ifht dette. 

 
DNP‐FU vil arbeide for å fremme regionale og nasjonale 
forskningssamarbeid blant patologer i Norge. Herunder vil FU bl.a. 
kartlegge status for forskningssamarbeid per d.d., informere via DNP‐
nettsider om forskere og forskningsgrupper i patologimiljøet i Norge, 
samt arbeide for bedret infrastruktur for deling av metoder og 
resultater fra kvalitetssikringsprosjekter.  
 
Regionale forskjeller vedrørende mulighet for deltagelse i kliniske 
studier medfører i praksis ulikt tilbud når det kommer til diagnose og 
behandling for pasientene. Erfaring tilsier at det per i dag forekommer 
større forskjeller mellom landsdelen vedr slike tilbud. DNP‐FU ønsker i 
samarbeid med fagmiljøet å arbeide for å involvere patologer og 
avdelinger for patologi i kliniske studier. Herunder må utfordringer 
defineres, og evt. tiltak diskuteres bredt med fagmiljøet og 
avdelingene. DNP‐FU vil kartlegge status vedr dette blant avd.ledere og 
forskere, samt få innspill fra miljøer som driver kliniske studier. 
 
Persontilpasset medisin diskuteres i dag på politisk toppnivå. 
Rapporten «Strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten» 
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som kom i 2016, hadde uventet lite fokus på kreftmedisin og patologi‐
fagets betydning inn mot persontilpasset medisin. DNPFU ønsker å 
arbeide for mer fokus på patologifagets betydning og behov for 
utvikling når det gjelder persontilpasset medisin, herunder 
diagnostikk og behandling generelt, og innen kreftmedisin spesielt. Det 
er fra nasjonalt hold antydet at det skal utarbeides en rapport for 
persontilpasset medisin innen kreftdiagnostikk og ‐behandling. DNP‐
FU vil arbeide for et sterkt og bredt engasjement fra patologmiljøet 
mot en slik arbeidsgruppe. 
 
Tentative arbeidsoppgaver knyttet til DNP‐FU strategi 2016‐2018: 

• Synliggjøre behov for tid avsatt til forskning, kvalitetssikring og 
metodeutvikling blant patologer i Norge. 
ᴼ Kartlegge hvor mye tid som er avsatt og arbeid som utføres 

innen forskning, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i 
Norge per d.d. 

ᴼ Ulike praktiske tiltak for å synliggjøre behovet for 
forskning, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i 
patologifaget (Arbeid opp mot patologmiljøet og ledelse 
regionalt/nasjonalt, innlegg/debatt på Årsmøtet). 
 

• Fremme regionale og nasjonale forskningssamarbeid 
ᴼ Kartlegge status for forskningssamarbeid per d.d. 
ᴼ Informere via DNP‐nettsider om forskere og 

forskningsgrupper i patologimiljøet i Norge 
ᴼ Arbeide for bedret infrastruktur for deling av metoder og 

resultater fra kvalitetssikringsprosjekter 
• Hvordan involvere patologer og avdelinger for patologi i 

kliniske studier? 
ᴼ Definere utfordringer og evt. tiltak 
ᴼ Kartlegge status vedr dette blant avd.ledere og forskere, 

samt få innspill fra miljøer som driver kliniske studier 
• Arbeide for engasjement mot arbeidsgruppen som skal 

utarbeide høringsrapport om persontilpasset medisin innen 
kreftdiagnostikk og ‐behandling. 
ᴼ Følge opp når arbeidet med rapporten 

startes/arbeidsgruppen opprettes 
 
Sak FU‐4/16  FU‐bidrag til DNP nettside 

Til neste FU‐møte gjennomgås listene over avlagte doktorgrader i de 
ulike helseregionene. Doktorgrader med patologer som veiledere skal 
listes, også når kandidaten er ikke‐patolog.  
 
FU starter intervjuserie med patologer i forskning. E Wik intervjuer SH 
Torp i første intervju. 
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FU oppretter en oversikt over forskere og forskergrupper i 
patologmiljøet. Inviterer forskere til å legge ut (semi‐)strukturert info 
om forskningstema, evt gruppemedlemmer og kontaktinfo, metoder 
som anvendes, kjernepublikasjoner eller Pubmed‐link, kontaktinfo, og 
evt foto. FU legger ut info på DNP‐siden om dette, med invitasjon til å 
sende inn info som nevnt. Vurderer respons og går ved behov evt 
direkte til forskergruppene.  
 
FU ønsker ellers å restrukturere og oppdatere innholdet på fanen 
«Forskning» på DNP sin nettside. Nettredaktør har informert om at ny 
utforming på alle DNLF sine nettsider er på vei. FU avventer ny 
oppbygging av innhold under DNP/Forskning til dette er på plass. 
 

Sak FU‐5/16  Patologforeningens forskningsstipend – bearbeide retningslinjer 
FU er bedt av DNP om å gjennomgå retningslinjene (statuttene) for 
Patologforeningens forskningsstipend. I forbindelse med at det er 
åpnet opp for å gi støtte til forskningsmøter som er åpne for patologer i 
Norge, er FU bedt om å inkludere tekst vedrørende dette i statuttene. 
FU skriver utkast til ny tekst for retningslinjene som gjennomgås av 
styret i DNP og deretter Årsmøtet. 
 
FU forstår at fagmiljøet i Norge anser Patologforeningens 
forskningsstipend som et «reisestipend» ifm forskning og fagutvikling, 
men vil presisere overfor styret i DNP at teksten i retningslinjene også 
åpner for støtte direkte til forskningsprosjekt utenom reise. 
 
FU vil be styret i DNP om oversikt vedr midler som er tilgjengelige for 
å støtte tiltak som fremmer forskning (kfr mandat for FU), samt 
oversikt over tidligere tildelinger fra Forskningsstipendet. 
 
FU vil også be styret i DNP om å få overført ansvar/delansvar for 
tildeling av midler fra forskningsstipendet. Wik tar disse sakene til 
neste DNP‐styremøte 
 

Sak FU‐6/16  REMARK 
Steigen gjennomgikk hovedtrekkene i publikasjonene om REMARK 
retningslinjene fra 2005. Disse er høyst relevante å kjenne til og å 
praktisere ifm biomarkørforskning i dag. Mange tidsskrifter krever at 
REMARK kriteriene er inkludert og hensyntatt ved gjennomføring av 
forskningsprosjektet. Steigen vil skrive et innlegg til DNP‐nettsiden og 
belyse dette. 
 

Sak FU‐7/16  Forskningskurs (Forskning i patologi) 
Akslen er fra tidligere DNP‐styre (februar 2016) bedt om å være 
kursleder for nytt Forskningskurs (Forskning i patolog). Kurset er 
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foreslått gjennomført som Årsmøtekurs i 2018 (Bergen), med åpning 
for å avholde kurset tidligere, hvis ønskelig.  
 
Akslen har invitert FU til dialog vedr kurset, og FU melder tilbake at en 
ønsker å være engasjert i planlegging og gjennomføring av kurset, og 
vil ha kontakt med Akslen vedr dette. 
 

Sak FU‐8/16  Årsmøtet 2017 (Tromsø): FU‐oppgaver 
Steigen og Russnes er representanter fra FU i Årsmøtets abstract‐
komité. Russnes representerer FU i Årsmøtets pristildelingskomité. 
 

Sak FU‐9/16  Evt. 
Nåværende FU konstituerer seg for neste 2‐årsperiode 
 
FU vil på neste møte arbeide med «Veiledende prisliste for 
forskningstjenester» 
 

Neste FU‐møte: 17. februar kl 11‐15, Legenes Hus, Oslo 
 
OPPGAVEFORDELING TIL NESTE MØTE 
 

• ALLE: Justere tekst i retningslinjer for Patologforeningens forskningsstipend (Wik 
skriver utkast, sirkuleres) 

• ALLE: Oppdatere oversikten over avlagte doktorgrader på Nettsiden 
(DNP/Forskning) ‐ Hver FU‐representant ansvarlig for sin helseregion 

• ALLE: Følge opp planene vedr innlegg og debatt på Årsmøtet, med tema 
«Forskning/Kvalitetssikring/Metodeutvikling» 

• Russnes/Wik: Følge opp saken ved rapport om Persontilpasset medisin i 
kreftdiagnostikk og ‐behandling 

• Steigen: Innlegg til DNP‐nettsider vedr REMARK retningslinjer 
• Wik/Alle: Invitasjon til patologer i forskning (via DNP‐nettsiden), om å sende inn 

info om egen forskning/forskningsgruppe –> ALLE i FU promoterer dette 
• Wik: Utarbeide utkast til DNP‐FU strategidokument Sirkuleres for foreløpig 

godkjenning. 
• Endelig godkjenning i neste FU‐møte 
• Wik/Alle: Utarbeide utkast til oppdaterte statutter for DNP’s Forskningsstipend 

Sirkulere utkast som sendes DNP‐styret for godkjenning/innspill. 
• Wik: Melder saker fra FU til styret i DNP vedr Forskningsstipendet (jfr sak FU‐5/16). 
• Wik: Kontakt med Akslen vedr Forskningskurset 
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5.3. Kvalitetsutvalget 

 
A rsrapport Kvalitetsutvalg (KU) 2016 
 
Arbeidet med revisjon av kodeverket har vært hovedsak for KU i 2016. Det reviderte 
kodeverket er basert på SNOMED og har fått navnet Norsk patologikodeverk med 
forkortelse NORPAT. Kodeverket er bygget på, men vil være løsrevet fra, dansk og norsk 
SNOMED. 
 
KU har hatt ett fysisk møte i februar hvor tilbakemeldingene fra faggruppene ble 
gjennomgått. Store deler av kodeverket ble gjennomgått på bakgrunn av tilbakemeldingene, 
og endringer/endringsforslag ble lagt inn i det nye kodeverket. Det viste seg å være behov 
for betydelig koordinering av ønsker fra de forskjellige faggruppene, fra institusjoner og fra 
enkeltpersoner. 
Leder av KU har hatt ett fysisk møte og tre telefonmøter samt betydelig epostkontakt med 
Direktoratet for e-helse. Leder har vært engasjert av Direktoratet for å kvalitetssikre og 
ferdigstille kodeverket. Dette arbeidet har vist seg å være tidkrevende og pågår fortsatt. 
 
Det har vært utstrakt epostkontakt mellom seniorrådgiver i E-helse og faggruppene, enkelte 
patologiavdelinger og enkeltpersoner. Det har vært stort engasjement rundt kodeverket, og 
dette er meget gledelig. Spesielt faggruppene har lagt ned mye arbeid både i den første 
tilbakemeldingen rundt kodeverket og i det løpende videre arbeidet med revisjonen. 
 
Det har vært utskiftninger i KU i løpet av året. Tor-Arne Hanssen og Wenche Reed har gått ut 
av KU. DNP har satt stor pris på deres arbeid i KU. Ok Målfrid Mangrud tok over som leder 
etter DNPs A rsmøte, og man har i løpet av noe tid funnet nye representanter fra Helse Nord 
og Helse Sør-Øst samt Helse Vest (ikke representert tidligere). 
 
Møter: 
11. februar: Møte i KU, Oslo. 
11. juli: Møte mellom KU-leder og saksbehandler fra E-helse, Lillehammer. 
23. august: Telefonmøte, styringsgruppen og Kreftregisteret. 
26. august: Telefonmøte, KU-leder og saksbehandler fra E-helse. 
14. november: Telefonmøte, KU-leder og saksbehandler fra E-helse. 
 
Medlemmer pr. 6. februar 2017: Ok Målfrid Mangrud (leder, Sykehuset Innlandet), Henrik 
Sahlin Pettersen (St. Olavs), Ulla Randen (AHUS), Vidar Isaksen (UNN) og Sven Håland 
(SUS). 
 
Ok Målfrid Mangrud 
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5.4. IAP 

 
 

The annual report to IAP 
 

on behalf of the Norwegian Society of Pathology. 
 
The report from the Norwegian division of IAP. 
 
President of division:  Ying Chen 

Name of Secretary:  Ingrid Lott 

Name of Treasurer:  Ingvild Lobmaier 

 
Membership: IAP- Norway 

Number of members: 388 

No. of senior members: 232 

No. of junior members: 101 

 
Report of activities in 2016: Activities by the Norwegian division is closely connected to the 
activities of the Society. No independent activities have taken place during the present year. 
 
For addition information concerning our activity, please visit our homepage: 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/ 

 
Ying Chen 

President of the Norwegian Association of Pathology 
 
 

5.5. UEMS 

 
 ÅRSRAPPORT UEMS, Specialist Section of Pathology, 

European Board of Pathology 

 

Det har vært avholdt 2 møter i 2016; Venezia 30.4. samt vintermøte i Brussel 15.11.  

WORKLOAD/SWOT ANALYSE  

Et pågående arbeid gjennom flere år. Temaet er stort og omfattende og med ulike 
behov i de ulike medlemslandene. Det ble på møtet i 2016 bestemt at det må utarbeides 
en forenklet liste med 4-5 temaer som så skal sirkuleres til medlemmer for kartlegging 
(S. Seiwerth).    
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På møtet i Brussel ble det presentert et forslag til spørreundersøkelse som skal sirkuleres. 
Representanter fra Danmark (Nielsen/Rygaard) presenterte et dansk system for kartlegging 
av arbeidsbelastning.  
 
DIGITAL PATOLOGI: Digital patologi er komplekst og omfatter både teknologi, IT, 
diagnostiske og etiske utfordringer. Temaet har vært drøftet flere ganger, og utkast som 
skal danne grunnlag for diskusjon på neste møte er under utarbeidelse.   
 
MOLEKYLÆRPATOLOGI 
Temaet molekylærpatologi har vært oppe til diskusjon flere ganger.  Arbeid med 
spørreundersøkelse om NGS fasiliteter i de ulike land er under arbeid.   
 
SET OF PRINCIPLES OR BILL OF PRACTISING RIGHTS FOR PATHOLOGY:  
For tydelig å definere patologens rolle/arbeidsområde er det under arbeid en felles 
plattform/felles definisjon (Vass, Ungarn).  
  
KVALITETSSIKRING:  
Bruk av patologiassistenter diskutere i flere europeiske land, og representant fra Frankrike 
(Capron) vil utarbeide en spørreundersøkelse som skal sendes rundt for å kartlegge 
omfang.   
 
FORBUD MOT FORMALIN  
Det er på trappene forbud mot formalinbruk i EU, dette ble så vidt presentert på møtet i 
Brussel november 16.  European Society of Pathology (ESP) og UEMS Section of Pathology 
har utarbeidet et dokument hvor dette problematiseres. Det eksisterer ikke et godt 
alternativ, og man er redd for konsekvenser for kreftdiagnostikk dersom dette 
hasteinnføres.  Kollegaer bla fra Spania har utarbeidet et endringsforslag   som 
understreker viktigheten av å vurdere særskilte unntak fra dette forbudet i de europeiske 
helsesystemer. Europeiske representanter er i kontakt med egne lands EU-delegater for å 
påvirke forbudet.  
 
WEBSIDE  
En webside for UEMS Section of Pathology er publisert, 
https://europathol.wordpress.com/ 
      
NESTE MØTER:  
  Neste årlige møte København 13.5.17 
  Neste vintermøte: Brussel november 2017. 
    
Referent: Ingunn  Stefansson, Avdeling for Patologi,  
Haukeland universitetssykehus , UEMS representant   
ingunn.stefansson@.uib.no 

 
 
 

https://europathol.wordpress.com/
mailto:ingunn.stefansson@.uib.no
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5.6. Spesialitetskomitéen 

 
Årsrapport 2016 – Spesialitetskomiteen i patologi 
 
Medlemmer: 
Hovedmedlemmer: Rune Lilleng, Øystein Størkersen, Runa Braun, Ingunn Stephanson. 
Vararepresentanter for hovedmedlemmer: Ellen Berget og Lars Helgeland. 
YLF-representant: Dordi Lea, vara-YLF representant: Benedicte Adams 
 
Komiteens aktivitet har I 2016 i betydelig grad vært preget av arbeidet knyttet til ny 
spesialistutdanning i patologifaget. Endelig høringsfrist til Helsedirektoratet er 1. april 
2017. Arbeidet ble ferdigstillet for høring til legeforeningen 28. februar 2017. Representant 
fra komiteen har deltatt i møter i KUU og på møter for faggruppene. Komiteen avla to besøk 
i 2016: Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark. Sykehuset i Vestfold har nå 4 LIS-
stillinger hvorav alle var besatt. Sykehuset i Telemark har 2 LIS-stillinger, men grunnet 
økonomiske forhold var kun 1 LIS-stilling besatt. 
 
Nye spesialister i 2016: 
I 2016 var det totalt 13 spesialistgodkjenninger i patologi, herav 11 etter norske regler og 
to konverteringer, fra hhv. Tyskland og Nederland. Blant spesialistgodkjenningene etter 
norske regler var det åtte kvinner og tre menn. Begge konverteringene gjaldt kvinner. Det 
var kun én av spesialistgodkjenningene i 2016 som skjedde etter sakkyndigvurdering. Dette 
gjelder en mann godkjent etter norske regler. 
 
Antallet spesialistgodkjenninger etter norske regler i patologi har bare vært høyere enn i 
2016 to år, i 1990 og i 2013, med 13 godkjenninger hvert av disse årene. 2015 var ett av fire 
år hvor det har vært 10 godkjenninger etter norske regler. 
 
Mvh 
 
Rune Lilleng 
Leder, spesialitetskomiteen i patologi 
20. februar 2017 
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5.7. DNPs Stipend 
 

5.7.1. Reisebrev fra Ingunn Stefansson 
 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-

patologforening/Nyheter/2016/Reisebrev-fra-Nottingham/  
 

5.7.2. Reisebrev fra Elin Mortensen 
 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/Nyheter/Moinfar-i-Linz/  

 
 
 
5.8. Årsrapporter fra DNPs Faggrupper, 2016. 

 
 5.8.1.  Faggruppe for Ben- og bløtvevspatologi 
 

Medlemmer: Bodil Bjerkehagen, (OUS leder), Trond Viset (St. Olav), Hans Kristian Haugland 
(Haukeland), og Vidar Isaksen (UNN). Det ble avholdt kurs i ”bløtvevssvulster med 
snittseminar” i juni i Tromsø. Videre har gruppen arbeidet med revisjon av nye SNOMED 
koder, Helsedirektoratets handlingsprogram for behandling av sarkomer, oppdatering av 
anbefalinger i biopsibesvarelse, og læringsmål for ny spesialistutdanning. Gruppen 
planlegger nytt kurs i bensvulster.   
 

                        5.8.2. Faggruppe for Cytologi 
 
Medlemmer: Hans Kristian Haugland (leder, Haukeland), Jannicke Berland (SUS), Jon Lømo 
(OUS), Torill Sauer (AHUS), Majid Salarinejad (St. Olav), Oddrun Kolstad (UNN). Siste året: 
Cytologigruppen har vært aktive gjennom årsmøte i NFKC i januar, det ble avholdt 
obligatorisk kurs i cytologi i Bergen i 2015. Faggruppen møtes i cytologifora, gjennom NFKC 
og har jevnlig korrespondanse. Innføringen av Bethesda-klassifikasjon for 
thyreoideacytologi har vært en suksess. Cytologimiljøet møter nye utfordringer ved 
omlegging av cervixscreeningen i Norge med innføring av primær HPV-screening. HSØ har 
igangsatt implementeringsprosess med planlagt reduksjon av screeninglaber fra 10 til 3. 
Internasjonalt er det en trend innen cytologi med nye klassifikasjonssystemer og 
standardiserte svarrapporter. Systemene gir bedre presisjon og korrelasjon med klinikk. Det 
arbeides med metoder og kvalitetssikring for molekylære analyser i cytologi og 
immuncytokjemi, og kvalitetssikring av cytologiutdanning for patologer og screenere. I 
januar 2017 er det NFKC årsmøte og i november 2017 blir det igjen avholdt obligatorisk 
kurs i cytologi.  
 

                         

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Nyheter/2016/Reisebrev-fra-Nottingham/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Nyheter/2016/Reisebrev-fra-Nottingham/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Nyheter/Moinfar-i-Linz/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Nyheter/Moinfar-i-Linz/
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 5.8.3. Faggruppe for Gastrointestinal patologi 

 
Medlemmer: Sonja Eriksson Steigen (UNN), Sabine Leh (Helse Bergen), Susanne Buhr-
Wildhagen (SUS), Elin Synnøve Røyset (St. Olav), og Else Marit Løberg (OUS). Leder Solveig 
Norheim Andersen (AHUS) trakk seg fra gruppen. DNP har satt stor pris på hennes arbeid. 
Sonja Steigen tok over som leder og Lars Gustav Lyckander (AHUS) tredde inn i gruppen. 
Siste året: Møte om ny SNOMED-koding i Oslo oktober 2015, oppdatering av gastro-del av 
veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster, korrespondanse i gruppen i forbindelse med 
høring nytt SNOMED-kodeverk og ulike diskusjoner blant gruppemedlemmene, kontakt 
med andre patologer i forbindelse med for eksempel kriterier og tolkninger. Plan neste år: 
Kurs i lever og galleveier.  
 

5.8.4. Faggruppe for Gynekologisk patologi 

 
Medlemmer: Ben Davidson, Ingunn Stefansson, Tormod Eggen, Ellen Veronika Vesterfjell. 
Det siste året har gruppen arbeidet med SNOMED og det er gjennomført kurs i 
uteruspatologi.  

5.8.5. Faggruppe for Hematopatologi 

 
Gruppen består av Lars Helgeland (leder, Haukeland), Lars Uhlin Hansen (UNN), Jan Klos 
(Stavanger), Håkon Hov (St. Olavs), og Klaus Beiske (OUS). Det siste året har gruppen hatt 
workshop om diagnostikk av høygradige B-cellelymfomer med gjennomgang av 
problemkasus på multiheadmikroskop, DNR 13.04.16, i tillegg til faggruppemedlemmene 
deltok også S. Spetalen og L. Farkas (DNR), O. Vintermyr (HUS), S. Berget (St. Olav) og S. 
Fismen (UNN). I juni 2016 deltok L. Helgeland og K. Beiske på møte i styringsgruppen i 
Norsk lymfomgruppe. I Oslo, november 2015, deltok L. Helgeland og K. Beiske på møte i 
patologigruppen i Nordic Lymphoma Group i forbindelse med Annual Meeting. I mars 2016 
deltok L. Helgeland på møte i Kreftregisteret om Norsk kvalitetssikring for lymfom. For 
øvrig har gruppen deltatt i etterarbeid med SNOMED revisjonen. I året som kommer 
planlegger gruppen å arbeide med revisjon av nasjonale retningslinjer for hematopatologisk 
diagnostikk, i forbindelse med oppdatert WHO klassifikasjon av hematolymfoide neoplasier. 
I Tromsø i mar 2017 skal gruppen holde faggruppeinnlegg på årsmøte i DNP.   
 

5.8.6. Faggruppe for Ikke-neoplastisk nyrepatologi 
 
Medlemmer: Sabine Leh (Bergen), Samer Al-Saad (Tromsø), Øystein Størkersen 
(Trondheim), Erik Heyerdahl Strøm (leder, Oslo). Gruppen møttes i forbindelse med Norsk 
Nyremedisinsk Forenings Vårmøte i Bergen, juni 2016. Norsk nyrebiopsiregister har blitt 
sammenslått med Norsk nefrologisregister, og er nå blitt seksjon for nyrebiopsi innen Norsk 
Nyreregister. Det er ønskelig å standardisere mikroskopisk beskrivelse slik at overføring av 
data til nyrebiopsiregisteret blir forenklet og datakvaliteten bedret. Vedrørende 
klassifisering av MEST klassifikasjonen (Oxford) brukes i IgA-nefritt, men det er noe uklart 
hvordan dette blir brukt av klinikere. Seksjon for nyrebiopsi i Norsk Nyreregister 
gjennomfører en dekningsanalyse: hvilken prosentandel av alle nyrebiopsier i Norge er 
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kommet inn i nyrebiopsiregisteret? Gruppen har opprettet en Facebook-gruppe som brukes 
som plattform for konsulteringer innen faggruppen. Gruppen følger spent med 
konseptstudien i regi av nasjonal IKT om digital patologi og muligheten for en nasjonal 
plattform. Kurs i obduksjonspatologi og ikke-neoplastisk nyrepatologi avholdes i november.  
 

5.8.7. Faggruppe for Lunge- og ØNH patologi 
 
Medlemmer: Sissel Gyrid Freim Wahl (St. Olav), Lars Helgeland (Haukeland), Friedeman 
Leh (Haukeland), Peter Jebsen (OUS), Svetlana Tafjord (OUS). Leder Elin Richardsen trakk 
seg fra gruppen. DNP har satt stor pris på hennes arbeid. Sissel Wahl ble valgt til ny leder og 
Oddrun Kolstad (UNN) tredde inn i gruppen. Det siste året har Nordic Pathology Meeting in 
Histology and Biomarkers in NSCLC blitt gjennomført i Stockholm i januar. Det er gjort 
arbeid i Translasjonell Kreftforskningsgruppe i regi av NLCG. Det er gjort arbeid med 
Nasjonalt Lungekreft register. Det er gjort noen revisjoner av den nasjonale 
handlingsplanen for lungekreft. Ved onkologisk forum i november skal en parallellsesjon 
være ledet av Elin. Planen videre det neste året er å følge nøye opp PD-L1 testing og 
anbefalinger. Det er planlagt kurs i ØNH i 2017 og det skal planlegges kurs i neoplastiske 
lungesykdommer i 2021. Faggruppens mandat er å ha kompetanse innen både ØNH og 
lunge-patologi. Dette er to relativt store organområder med ulike kliniske miljøer, og 
gruppen fremmer ønske om å dele gruppen i en ØNH- og en lungegruppe.        
 
                      

5.8.8. Faggruppe for Mammapatologi 
 
Gruppen består av Lars A. Akslen (leder, HUS), Jon Lømo (OUS), Elin Mortensen (UNN), Ying 
Chen (AHUS), og Marianne Brekke (St.Olavs). Faggruppen har utarbeidet og publisert nye 
retningslinjer for vurdering av HER2, og arbeider nå med retningslinjer for vurdering av 
ekstra-nodal vekst av lymfeknute-metastaser, rapportering av mitosetall ved invasive 
mammakarsinomer, og justert nomenklatur for invasive karsinomer. Det er utarbeidet 
strukturert diagnoseformulering (oppsummering) for mammacancer, basert på DNP ́s 
Veileder for maligne svulster, med oppdatering. Gruppen har hatt møter om kvalitetssikring 
og prosjekter i forbindelse med Mammografiprogrammet (Kreftregisteret), og det arbeides 
med oppdatering og ny versjon av Kvalitetsmanualen. Det har vært arbeidet med 
A rsrapport fra Norsk Brystkreftregister (NBCR) (publisert 2016). Denne inneholder 
detaljerte data på sentrale patologiparametre, og disse viser endel nasjonal variasjon. 
Akslen og Lømo er medlemmer i Styringsgruppen til NBCG og deltar i møter to ganger årlig. 
I siste del av 2016 er det arbeidet med oppdatering av Handlings-programmet fra HDir, og 
dette vil fortsette i 2017. Akslen sitter i Styringsgruppen for Mammografiprogrammet 
(HDir). Det planlegges kurs i mamma-patologi i 2018.. 
 

                          5.8.9. Faggruppe for Melanocyttisk patologi 
 
Gruppen består av Lars A. Akslen (Haukeland, leder), Ole Petter F. Clausen (OUS), Bjørn 
Westre (Ålesund), og Silje Fismen (UNN). Gruppeleder er involvert i Norsk melanomgruppe 
og sitter i Styringsgruppen som møtes under Onkologisk forum. Det planlegges kurs i 2020.  
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                          5.8.10. Faggruppe for Molekylær patologi 
 
Gruppen består av Hege G. Russnes (OUS, leder), Harald Aarset (St. Olav), Sonja E, Steigen 
(UNN), Olav K. Vintermyr (Haukeland). Det siste året har gruppen arbeidet med innspill via 
referansegruppe og høringssvar til HDIR arbeidet “Nasjonal strategi for persontilpasset 
medisin” (ferdigstilt juli 2016). Gruppen har også gitt innspill til nye spesialistkrav. 
Fellesmøte for gruppen ble arrangert for i.f.m. årsmøtet. I året som kommer planlegger 
gruppen å arbeide med å danne en underforening for molekylærpatologi frem mot årsmøtet 
i DNP 2017, samt å planlegge og avholde obligatorisk kurs i molekylærpatologi, som 
arrangeres av Bofin og Molven. 

 
                           5.9.11. Faggruppe for Nevropatologi 

 
Gruppen består av Jens Pahnke, leder (OUS, Riskhospitalet), Sigurd Lindal (UNN), Sverre 
Torp (St.Olavs), og Hrvoje Miletic (HUS). Øvrige nevropatologer i Norge, som også jobber 
tett med faggruppen, er Pitt Niehusmann, Ellen-Ann Antal, Henning Leske, Kristin Smistad 
Myrmel, og LIS Stephanie Brendecke. Hvert år avholdes det to møter med alle medlemmene. 
Medlemmene møtes for regranskning av alle barnetumorer, det er etablert protokoll for 
tilsending av materiale for ”2nd opinion” eller primærdiagnostikk, og ved 
muskeldiagnostikk er det regranskning med to kolleger hver 6-8 uke i Oslo. Det er blitt 
norsk ledelse av Scandinavian Neuropathological Society 2016-2019/20. Det er arbeidet 
med nye diagnostiske metoder – IMS/DESI-MS.  
 

5.8.12. Faggruppe for Obduksjonspatologi 

 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/obduksjon/  
 
Medlemmer: G.Cecilie Alfsen, leder, Aage Erichsen (OUS), Stine Kristoffersen, (Haukeland), 
Christian Lycke Ellingsen (Dødsårsaksregisteret), Anne Jarstein Skjulsvik, og Vidar Isaksen 
(UNN). Gruppen har ikke hatt fysiske møter det siste året, men har vært svært aktive. 
Gruppen har jobbet med læringsmål og krav i forbindelse med ny struktur på 
spesialistutdanningen. I oktober 2015 var Stine Kristoffersen involvert i undervisning, og 
Cecilie Alfsen i arrangering av sertifiseringsordning for obduksjonsteknikere. Videre er det 
planlagt møte med Bjørknes privatskole om pensum og anatomi-nettkurs for 
obduksjonsteknikere og møte med rettsmedisin i Oslo om forholdet til spesialiteten 
patologi. Christian Lycke Ellingsen har vært hovedforfatter på kapittel om meldeplikt og 
dødsmeldinger i den reviderte læreboken om rettsmedisin som kom 13.10.16. Gruppen har 
arbeidet med problematikk rundt refusjon av båretransport av lik. Det har blant annet vært 
nyhetssak om dette i Dagens medisin og NRK, møter med direktorater, ASD og HOD i juni. 
Saken er enda ikke løst og gruppen arbeider videre med dette. Våren 2016 ble det startet 
arbeid med omlegging av legeforeningens nettkurs om utfylling av dødsattester: Kurset er 
nyskrevet og omarbeidet. Kurs i obduksjon og ikke-neoplastisk neuropatologi avholdes 
hvert 2.år og er planlagt 21.-23.november 2016 på Ahus. Poster/oral presentasjon av 
forfattere Cecilie G. Alfsen, Christian Lycke Ellingsen, Peer Lilleng og Sonja E. Steigen om ny 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/obduksjon/
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lov ble presentert på ESP-kongress 25.-29. september 2016. På ESPs årsmøte 29. september 
ble det foreslått å opprette Europeisk arbeidsgruppe (Working Group) i obduksjonspatologi 
og det er sannsynligvis Cecilie som vil lede gruppa. Gruppens plan videre for det neste året 
inkluderer en kvalitetsstudie av obduksjonsjournaler: Som del av PhD-prosjekt er det 
initiert en landsomfattende kvalitetsstudie av obduksjonsresultater, mht betydning for 
dødsårsak og nytteverdi for klinikere. Innkalling av obduksjonsjournaler vil sannsynligvis 
komme i gang i januar 2017. Som ledd i studien vil også avdelingene utspørres om deres 
arbeidsmetoder vedr. obduksjon. Det er igangsatt arbeid på oppdatering av veileder på nett. 
Vedrørende kurs, planlegges deltakelse i Akkrediteringskurs for obduksjonsteknikere 2017 
og kurs i obduksjon/neuropatologi er planlagt i 2018. For øvrig arbeider gruppen 
kontinuerlig med å fremheve obduksjon som del av helsevesenets kvalitetssikring. 
         

5.8.13. Faggruppe i Perinatalpatologi og placenta 

 
Medlemmer: Cecilie Nordbakken (Tromsø), Christina Vogt (Trondheim), Hege Dirdahl 
(Stavanger), Elisabeth Berge Budal (Bergen), Ståle Sund (Førde), Borghild Roald (OUS), 
Gitta Turowski (OUS, leder). Gruppen møttes sist i forbindelse med årsmøtet 2016. Christin 
og Borghild trer ut av gruppen, mens Michaela Naas og Sigrid Bjørnstad trer inn. Gruppen 
har arbeidet med innføring av diagnosekategorier i placenta og konsensus for nomenklatur 
og definisjon av patologiske kriterier. Gruppen utarbeider en veileder for fosterobduksjon 
og placenta.  

        
5.8.14. Faggruppe i Uropatologi 

 
Gruppen består av Ulrika Axcrona, leder (OUS), Jarle Birger Arnes (HUS), Øystein 
Størkersen (St.Olavs), Bjørn Logi Isfoss (Skien), og Merete Mikalsen (UNN).  
Hva har skjedd det siste året/møter/aktiviteter i gruppen: Det har vært liten aktivitet i 
2016. Det var foretatt lederbytte vinter/vår 2016. Overlegepermisjon for ny leder høsten 
2016. Plan videre for det neste året: Fortsatt arbeid med oppdatering av maler. Lage mal for 
penil kreft. Øke bruken av DNPs nettside for respektive faggrupper for å legge ut nye og for 
fagområdet relevante artikler. Øke aktiviteten i gruppen med fysiske møter (økonomisk 
støtte må til). Planlegging av kurs: Må få til fysisk møte i 2017 for å begynne å planlegge 
kurs i nyre og urinveier januar 2019. Kursopplegg får ta utgangspunkt i skjema laget av 
spesialistkommiteen (Øystein Størkersen er representant fra faggruppe uropatologi i 
kommiteen) 
 

    
5.8.15. Faggruppe i Dermatopatologi 

 

Gruppen består av Silje Fismen, leder (UNN), Magnus Røger (Laboratorium for patologi 
(A/S), Harald Aarset (St.Olavs), og Lisbet Sviland (HUS). Harald Aarset møtte på vegne av 
Silje Fismen. Gruppen har vært nedlagt og ble nyopprettet i fjor, og har derfor så vidt 
kommet i gang igjen. Sviland, Fismen og Brevig arrangerte kurs i dermatopatologi i Bergen i 
mai 2016, med høy andel patologer representert blant kursdeltagerne. Det siste året har 
gruppen hatt møte om SNOMED-koder. 
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5.8.16. Referat fra faggruppeseminar ved Holmen 
Fjordhotell, 17.10.16-18.10.16 

 
 

Referatet finner man på DNPs nettsider ved å følge linken nedenfor: 
 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/faggrupper/Faggruppeseminarer-felles-for-alle-grupper/ 

 

5.9. Andre Representanter, grupper og utvalg. 
 

5.9.1. Norsk Nyrebiopsiregister 

 
Hjemmesiden til Norsk Nyrebiopsiregister finner man ved å følge linken nedenfor: 

 

http://www.nephro.no/nbr.html   

  
5.9.2. NordiQC 

 
NordiQC – aktiviteter 2016  

 

I 2016 var NordiQC som tidligere engasjert i flere internasjonale aktiviteter. Blant de viktigste 

kan regnes at NordiQC sammen med andre store EQA organisasjoner som CIQC, UKNEQAS 

samt editorial board av tidsskrift «Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology» ble 

en initiativtaker til etablering av International Society for Immunohistochemistry and Molecular 

Morphology (ISIMM) i mars 2016. Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology ble 

også et offisielt tidsskrift til den nye organisasjonen. Nyetablert ISIMM har følgende som mål: 

“… promote knowledge, innovation and excellence in slide-based techniques such as 

immunohistochemistry and in situ hybridization … seek to increase knowledge of methods, 

applications, and limitations of these slide based techniques, and to provide leadership and 

education in the form of seminars, publications, and best practice guidelines with the 

overarching goal of improving patient care.”                                                                                  

Fra og med 1. januar 2017 ble status av NordiQC organisasjon endret og NordiQC ble en del av 

det danske helsevesenet. NordiQC kommer i fremtiden å fungere som en avdeling under 

sykehusledelsen ved Aalborg Universitetshospital. Til tross for denne endring kommer både mål 

og aktiviteter til å bli de samme som tidligere, dvs. virke for forbedring av kvalitet og optimal 

bruk av immunhistokjemi. NordiQC er fortsatt er en av de mest respekterte organisasjoner i EQA 

i immunhistokjemi i verden med over 700 deltagende laboratorier fra ulike verdensdeler.                                                                                                                                                                

I løpet av 2016 har vi gjennomført alle våre planlagte aktiviteter. Innen General IHC module ble 

alle tre runs gjennomført med assessment av totalt 17 epitoper (run 46 i februar: CD31, CD34, 

CGA, CK5, TTF1; run 47 i mai: CD117, CEA, CK20, CyD1, CK-PAN, SOX11 og run 48 i 

oktober: CDX2, DES, MUM1, p40, p63, SOX10). Ytterliggere to runs i Breast cancer IHC 

module med assessment av 4 epitoper (run 21 i juni: ER og Her-2 IHC, samt run 22 i november: 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/Faggruppeseminarer-felles-for-alle-grupper/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/Faggruppeseminarer-felles-for-alle-grupper/
http://www.nephro.no/nbr.html
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HER2 IHC, Ki67), samt to runs for Her-2 in situ hybridisering ble gjennomført. Alle resultater fra 

samtlige runs er tilbakemeldt til deltakende laboratorier og oppsummeringer er publisert på vår 

internett side.                                                                                                                                                        

Vi fortsatte også med konsept av to separate undervisningskurser per år. En med fokus på 

tekniske aspekter an immunhistokjemi med bioingeniører som målgruppe «NordiQC Worshop in 

Diagnostic Immunohistochemistry» ble gjennomført den 19-21 september i Aalborg, Danmark. 

Det andre kurset med fokus på diagnostiske aspekter av immunhistokjemi for praktiserende 

patologer som målgruppe «NordiQC Academy - Diagnostic Immunohistochemistry for 

Pathologists» ble gjennomført 12-14 oktober i Krakow, Polen. Begge kursene har fått veldig god 

tilbakemelding fra deltakere, og skal fortsette i 2017. I 2016 ble det også forberedt 3rd NordiQC 

Conference on Standardization in Applied Immunohistochemistry (planlagt til den 6-9 juni 2017 i 

Aalborg) og andre kurs i NordiQC regi. Flere inviterte forelesninger ble gitt av assessorer og 

medlemmer i Core Group på forskjellige nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. For mer 

informasjon om resultater fra NordiQC på www.nordiqc.org. 

 

MVH, 

Jan Klos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nordiqc.org/
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6.  ÅRSREGNSKAP  
 

6.1 ÅRSREGNSKAP 2016 OG REVISJON 
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7. REFERAT FRA ÅRSMØTET DNP 2016 
 
 

REFERAT ÅRSMØTE   
DEN NORSKE PATOLOGFORENING 

 
14. april 2016 

Oslo Universitetssykehus, Oslo 
 

(Utkast som skal godkjennes på årsmøtet 2017) 
 
1.    Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak:  Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden uten kommentarer. 

2.   Valg av møteleder og referent 

Vedtak:  Ying Chen er møteleder og Sverre Dahl er referent. Ingvild Lobmaier og Rolf 
Bruun Bie er tellekorps ved evt. avstemning. 61 deltakende på årsmøtet. 

3.   Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2015 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner referat fra Årsmøtet 2015. 

4.   Gjennomgang av Årsrapport 2015 

Styrets leder, Ying Chen gjennomgikk DNPs årsrapport . Tallene fra 2015 viste betydelig 
økning av molekylære undersøkelse(65%) som reflekterer patologifagets utvikling med 
persontilpasset medisin. Det er en stor utfordring for patologiavdelingene å skape  
balanse mellom ressurser og oppgaver. Styrets strategi 2015-2016 samt DNPs aktivitet 
ble presentert. 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsrapport 2015. 

5.   Orienteringssaker 

Status pakkeforløpene for kreft v/Espetvedt fra Hdir. 

Espetvedt orienterte  om pakkeforløpene og foreløpige erfaringer rundt 
implementeringen og virkningene av pakkeforløpene. Det ble utviklet tilsammen 
28 pakkeforløp, derav 26 organspesifikke, samt 1 for metastaser uten kjent 
utgangspunkt og 1 diagnostisk.  

Tidsrom fra diagnostisering og start av pakkeforløp til klinisk beslutning med start 
av behandling er det som registreres i Norsk Pasientregister. I dag startes 
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behandling gjennomsnittlig for ca. 70% av diagnostiserte pasienter på landsbasis 
innen fristen. 

Noen kommentarer fra salen gikk på at det ikke følger med ressurser ved 
implementering av pakkeforløpene og det rammer patologiavdelingene, ikke 
minst med økt aktivitet i tverrfaglige møter som er tidskrevende. 

Implementering av persontilpasset medisin v/Hege Russnes 

Hege Russnes orienterte på generelt grunnlag om hvordan molekylærpatologi har 
en sentral rolle i persontilpasset medisin.  

Det har kommet en rapport med høringsrunde fra Hdir. vedr. Implementering av 
persontilpasset medisin. Det var mye fokus på genetikk, og den var mangelfull på 
patologi. DNP skal gi en høringsuttalelse.   

Endring av antall obduksjoner v/Lilleng 

Obduksjonskrav reduseres fra 200 til 150 i spesialistutdanningen. DNP foreslår at 
110 av obduksjonene skal være forbeholdt medisinske voksenobduksjoner og 
resterende kan være av annen type, herunder fosterobduksjon og rettslig 
obduksjon. Saken ligger hos Hdi,. og det jobbes med å endre hele strukturen av 
spesialistutdanning. 

  Digital patologi v/Farstad 

IngerNina Farstad informerte om oppstartsmøte i nasjonal digitalpatologi med 
representanter fra 4 helseregioner. DNP ble også invitert til å delta i gruppen. 

Helse Sør-Øst skal starte et pilotprosjekt som innbefatter konsultasjonsvirksomhet 
i første omgang, for bedre å  kunne lage en bærekraftig strategi for en fremtidig 
implementering av digitalpatologi i diagnostikk på landsbasis. 

Vedtak: Årsmøtet tar de fremlagte saker til orientering. 

6.   Kvalitet og pasientsikkerhet v/avd.direktør, Grammeltvedt fra NPE 

Jurist og avd. direktør for juridisk avdeling ved Norsk Pasientskadeerstatning 
Gorm Are Gammeltvedt orienterte om pasientskadeordningen. NPE er 
landsdekkende og behandler alle saker uansett grad av grovhet og ca. 1/3 av alle 
saker får medhold. 64 saker de siste årene er knyttet til svikt i patologi og til 
sammen 45 millioner kroner utbetalt i skadeerstatning. Det er viktig at man har et 
godt internkontroll- system som kan fange opp svikt. Kompetanse og nøye 
beskrivelse av diagnosevurdering er også viktig. 

 

Vedtak: Årsmøtet tar sakens innhold til etterretning. 
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7.   SNOMED og Norsk laboratoriekodeverk (NLK) v/Mangrud og Lund fra Hdir 

- Ok Målfrid Mangrud (fra kvalitetsutvalget) presenterer saken.  

SNOMED har tidligere vært under DNPs eierskap,det er  nå  overført til  Hdir, der 
DNP fortsatt har fagansvaret. Kvalitetsutvalget (KU) sendte ut en versjon basert 
på den danske versjon av  2015 som var meget detaljert og ble etter bidrag fra 
faggruppene tilpasset norsk formål med bruk av kodeverket. 
 1. september 2016 er tentativ dato for publikasjon av det nye SNOMED 
kodeverket, med implementering 1. januar 2017. 
 Kvalitetssikring av kodeverket foregår mellom disse datoene. Kvalitetsutvalget 
foreslår til årsmøtet at det blir gjort vedtak om å godkjenne prosessen og 
delegere til KU å godkjenne kodeverket på vegne av DNP. 
 

Alice Lund fra Hdir. informerte om arbeidet med ny finansieringsmodell for NLK. 
NLK består av koder innen immunologi og transfusjonsmedisin, klinisk 
farmakologi, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og 
patologi. Tanken er at NLK skal gi et godt bilde av aktiviteten og således kunne 
være grunnlag for finansieringsmodell, som skal baserers på 
gjennomsnittskostnader og ikke takstordning. Hdir. ser at det er utfordringer med  
patologifaget, og man planlegger derfor å ha tilleggsparametere i patologi. Målet 
er at om lag 40% av kostnadene tenkes å bli dekket av denne ordningen og resten 
dekkes av basistilskudd. De regionale helseforetakene har ansvaret  å 
implementerer dette.  

Det ble kommentert  fra salen at man hadde ikke visst at NLK  skulle kobles til 
finansiering. Det ble hele veien sagt fra Hdir. at NLK bare skulle brukes til 
rekvirering, derfor er det for  få koder for patologifaget, og dette  er uegnet for 
finansiering. Styret i DNP har sendt et brev til Hdir. og HOD om dette. 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner den fremlagte planen fra Kvalitetsutvalget med 
SNOMED og tar saken om  NLK til orientering. 

8.   Translasjonsforskning v/Helgeland 

Forskningsutvalgets leder, Helgeland holdt et  innlegg om arbeidet med 
translasjonsforskning. Han påpekte at patologers rolle i translasjonsforskning er 
viktig, og bidragsytende i tverrfaglig samarbeid.  

Patologer må sikres ressurser og kreditering vedr. translasjonsforskning.  

Vedtak: Årsmøtet godkjenner den fremlagte planen. 

9.   DNPs kurs og utdanningsplan v/Lobmaier 

Ingvild Lobmaier orienterte om Kurs og utdanningsutvalgets (KUU) arbeid med 5 
års kursplan frem mot 2021, og denne er lagt ut på DNPs nettside. 
Vedtak: Årsmøtet godkjenner de fremlagte kursplanene.   
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10.   Faste LIS-stillinger og spesialist utdanning v/Lilleng 

Leder i spesialitetskomiteen, Lilleng, holdt et innlegg om endring i 
spesialitetsstrukturen. Hdir. har tatt over styringen. Ny spesialiseringsstruktur er 
nå  vesentlig basert på læringsmål med delmål fremfor prosedyrer. Det skal være 
mer fleksibilitet og samarbeid mellom utdanningsstedene. Det haster med å få 
nedfelt læringsmålene da det skal legges ut for høring før sommeren 2016. 
Anmodning til faggruppene om å engasjere seg i denne prosessen og oppdatere 
læringsmålene.   

Vedtak: Årsmøtet godkjenner den fremlagte planen. 

11.   Regnskap 2015 og budsjett 2016 v/Lobmaier 

Kasserer orienterte om regnskap og budsjett. Revisors beretning ble lagt frem. 
Den økonomiske situasjonen i DNP er god.  

Det er viktig med detaljert budsjettering ved kursarrangering, og dette vil lette 
jobben til kasserer ved  regnskapsføring og beregning av utbetalinger. Det er god 
inntekt for DNP når kurs arrangeres i sykehusets lokaler. 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap 2015 og budsjett 2016. 

12.   Æresmedlemmer v/Chen  

  Rolf Bruun Bie presenterte årets æresmedlemmer.  

- Borghild Roald 
- Torill Sauer 
- Christina Vogt 

 
Vedtak: Årsmøtet slutter seg til Styrets forslag og utnevner de nominerte 
kandidater til æresmedlemmer i DNP ved akklamasjon    

15.   Valg av styre v/ valgkomitéen 

Leder av valgkomiteen, Lars Akslen presenterte valgkomitéens arbeid på vegne av 
Ulrica Axcrona og Elin Mortensen.  

Det ble gjennomført  valg i henhold til DNP/DNLFs vedtekter 

Nytt styre i DNP ( 2016-2017): 

   Ying Chen (AHUS) gjenvalgt som styreleder. 

Ingvild Lobmaier(OUS) gjenvalgt som styremedlem. 

Rolf Bruun Bie (SSHF) valgt som styremedlem (tidl. vara-medlem). 
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Nye styremedlemmer: Ok Målfrid Mangrud (Sykehuset Innlandet), Ingrid 
Lott (UNN) og Elisabeth Wik (HUS). 

   Nytt varamedlem: Tor Vikan Riise (St.Olavs Hospital). 

  Vedtak: Nytt styre valgt ved akklamasjon. 

 

DNPs valgkomité: Sittende valgkomité velges inn for en ny periode ved 
akklamasjon. 

16.   Årsmøtet i Tromsø 2017 

Dato:  23-24/3  2017 og dagskurs den 22/3 . 

 
Tromsø,  
 
 
Sverre Dahl       Ying Chen 
Sekretær, DNP      Leder, DNP 

 
 

 
 
8. VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER 
 

8.1 Vedtekter for DNP 
 
Informasjon om Vedtekter for DNP finner man ved å følge linken nedenfor: 
 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-
oss/Vedtekter--Retningslinjer-/vedtekter-for-den-norske-patologforening-
fra-112007/ 

 
8.2 Vedtekter for NFKC 

 
Informasjon om Vedtekter for NFKC finner man ved å følge linken nedenfor: 
 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Norsk-
Forening-for-Klinisk-Cytologi-NFKC/Organisasjon/Vedtekter-for-NFKC/ 

 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/vedtekter-for-den-norske-patologforening-fra-112007/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/vedtekter-for-den-norske-patologforening-fra-112007/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/vedtekter-for-den-norske-patologforening-fra-112007/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Norsk-Forening-for-Klinisk-Cytologi-NFKC/Organisasjon/Vedtekter-for-NFKC/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Norsk-Forening-for-Klinisk-Cytologi-NFKC/Organisasjon/Vedtekter-for-NFKC/
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8.3 Arbeidsbelastningsnormer i patologi 
 
Informasjon om Arbeidsbelastningsnormer i patologi finner man ved å følge 
linken nedenfor: 
 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-
stoff/Horinger-og-Rapporter/1996/kapasitet-arbeidsbelastning-og-
lonnsforhold-i-patologi/ 

 
8.4 Mandater for utvalg og grupper 

 
Informasjon om Mandater for utvalg og grupper finner man ved å følge linken 
nedenfor: 
 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-
oss/Vedtekter--Retningslinjer-/mandat-og-retningslinjer-for-utvalg-mm/ 

 
8.5 Statutter for DNP’s forskningsstipend 

 
Informasjon om Statutter for DNP’s forskningsstipend finner man ved å følge 
linken nedenfor: 
 
http://legeforeningen.no/fagmed/den-norske-
patologforening/forskning/patologforeningens-reisestipend-retningslinjer1/ 
 
 

 

8.6 Statutter for DNP’s årsmøtepriser 
 
Informasjon om Statutter for DNP’s årsmøtepriser finner man ved å følge 
linken nedenfor: 
 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-
patologforening/Forskning/Patologforeningens-forskningspris/ 

 
8.7 Retningslinjer for aktivitetstall til årsrapport DNP 

 
Informasjon om Retningslinjer for aktivitetstall til Årsrapport DNP finner man 
ved å følge linken nedenfor: 
 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-
oss/Vedtekter--Retningslinjer-/ 
 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Horinger-og-Rapporter/1996/kapasitet-arbeidsbelastning-og-lonnsforhold-i-patologi/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Horinger-og-Rapporter/1996/kapasitet-arbeidsbelastning-og-lonnsforhold-i-patologi/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Horinger-og-Rapporter/1996/kapasitet-arbeidsbelastning-og-lonnsforhold-i-patologi/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/mandat-og-retningslinjer-for-utvalg-mm/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/mandat-og-retningslinjer-for-utvalg-mm/
http://legeforeningen.no/fagmed/den-norske-patologforening/forskning/patologforeningens-reisestipend-retningslinjer1/
http://legeforeningen.no/fagmed/den-norske-patologforening/forskning/patologforeningens-reisestipend-retningslinjer1/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Forskning/Patologforeningens-forskningspris/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Forskning/Patologforeningens-forskningspris/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/
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8.8 Retningslinjer for refusjon av utgifter 
 
Informasjon om Retningslinjer for refusjon av utgifter finner man ved å følge 
linken nedenfor: 
 
http://legeforeningen.no/fagmed/den-norske-patologforening/om-
oss/vedtekter--retningslinjer-/retningslinjer-for-refusjon-av-utgifter-i-
forbindelse-med-moterreiser-som-tillitsvalgt-/ 

 
8.9 Retningslinjer for æresmedlemskap 

 
Informasjon om Retningslinjer for æresmedlemskap finner man ved å følge 
linken nedenfor: 
 
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-
oss/Vedtekter--Retningslinjer-/ 

 
 

http://legeforeningen.no/fagmed/den-norske-patologforening/om-oss/vedtekter--retningslinjer-/retningslinjer-for-refusjon-av-utgifter-i-forbindelse-med-moterreiser-som-tillitsvalgt-/
http://legeforeningen.no/fagmed/den-norske-patologforening/om-oss/vedtekter--retningslinjer-/retningslinjer-for-refusjon-av-utgifter-i-forbindelse-med-moterreiser-som-tillitsvalgt-/
http://legeforeningen.no/fagmed/den-norske-patologforening/om-oss/vedtekter--retningslinjer-/retningslinjer-for-refusjon-av-utgifter-i-forbindelse-med-moterreiser-som-tillitsvalgt-/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/Om-oss/Vedtekter--Retningslinjer-/

