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Saksliste 

 

  

Sak 01/13 Innkalling og godkjenning av sakslisten 

Godkjent. 

Sak 02/13 Godkjenning av referat fra 14.11.12  

Godkjent 

Sak 03/13 Orienteringssaker (etter styremøte DNP 27.05.13) 

Det ble kortfattet orientert om følgende saker: 

 Sentrale søknadsmidler til forskningsbiobanker på OUS 

 Anskaffelse av sporingsverktøy HSØ (Biobank Norge). 

 Faggruppeseminar 26. nov på Gardermoen i regi av DNP, bla. gjennomgang av 

faggruppenes aktiviteter 

 Kreftregisteret, har fått nasjonal status for 8  kvalitetsregistre med til dels omfattende 

rapporteringskrav fra patologene. Viktig å følge opp . 

 Reisestipend skal evalueres innen årsmøtet 2014. Økonomien i DNP er gradvis blitt 

forverret og innstramminger er varslet. Vurdere å prioritere faggrupper fremfor reising. 

 Påskeegg, ved to like kandidater, bør LiS velges før overlege. 

 Sporingsverktøy testes ut ved OUS og AHUS. WR sender ut orientering. 

Sak 04/13 Oppfølgingssaker  

Evaluering av gjennomført forskningskurs og forslag til innhold for nytt kurs 

 Kort evaluering ble gitt av KG som skal lage et forslag til innhold for neste kurs. 

Ferdigstille taksthefte for tjenester i forbindelse med forskning 

 Minimale endringer ble utført og dette dokumentet er nå klart. 

Sak 05/13 Praktisk etablering av generell forskningsbiobank, presentasjon ved R. Bjugn 

 Foredrag som fokuserte på hvem, hva, hvor, ansvar osv. 

 Totalitet og langsiktighet ble trukket frem. ”Tenke internasjonalt, handle lokalt”. 

 Alle godkjenninger må være på plass. 

 Tanker om håndtering preoperativt, operativt og postoperativt. 

 WR skal sende oss en kopi av dette foredraget (pdf) 

Sak 06/13 Hospiteringsopphold, presentasjon ved Sverre H. Torp 

 Foredrag fra et 14 dagers opphold ved Newcastle på en nevropatologisk avdeling hvor 

presentasjonen viste at forskningsutbyttet og faglig påfyll var stort. 

 SHT skriver notis på nettstedet vårt om dette oppholdet. 

Sak 07/13 SFF Center for cancer biomarkers CCBio, presentasjon ved KG 

 KG hadde en kort presentasjon basert på innledningsforedraget Lars A. Akslen brukte ved oppstart 

av SFF 30. mai 2014. 

 KG skal sende en pdf av dette foredrag til FU medlemmer. 

Sak 08/13 Tilbakemelding til avd. for patologi ved revisjon av diagnose i forb. med forskningsprosjekter 

 Skal taes opp som sak på årsmøtet 2014. 

 Det vises til vedlagte artikkel skrevet av R. Bjugn. 

 Dersom klinisk konsekvens bør dette meldes til respektive patologiavdelinger, og det bør følges opp at 

pasientbehandler har fått tilbakemelding. 

 WR skal spørre Karolinska om de har rutiner på dette. 

 WR kommer med utkast  per mail til øvrige FU medlemmer. 

Sak 09/13 Kreftstrategi for patologi-med fokus på forskning 
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 Et viktig dokument når myndigheter eller andre ber om å få patologifagmiljøets strategiplan. 

 FU kan bidra med forskningsdelen, bla. biobanking. 

 Dokumentet skal være ferdig til årsmøtet 2014. 

 Vi gikk gjennom dokumentet og har forslag til en del endringer.  

 WR skal sende et første bearbeidet utkast til medlemmer av FU før det sendes styret i DNP. 

Sak 10/13 Eventuelt 

FU skal reoppnevnes 

 WR og OPC slutter i FU mars 2014 og FU skal reoppnevnes. 

 Ny representant fra styret til FU. 

 Blant øvrige FU medlemmer meldte ingen seg til styret i DNP eller som ny leder av FU. 

 Oppgavefordeling frem til neste møte i FU 

 Nettoppgaver, fortsatt uløste 

o Sverre T. lager et notis til nettsiden om Newcastle opphold. 

o Wenche R. intervjuer en som innehar kombinert universitetsstilling. 

o Sonja S. skrive om overleger i ½ stilling klinisk stilling og ½ forskerstilling. 

 WR sender revidert taksthefte til styret basert på innspill fra møtet. 

 Karsten G. lager forslag til oppsett for nytt forskningskurs. 

 Karsten G. distriuberer foredrag fra Lars Akslen (åpning av SFF i Bergen). 

 Wenche R. editerer kreftplan/strategi og sender til medlemmer av FU deretter til styret DNP. 

 Wenche R. lager utkast fra FU vedr. revisjon av diagnose ved forskningsprosjekt, sak 08/13. 

 Wenche R. legger ut møtereferatet på nettstedet. 

 Wenche R. sender oss kopi av foredrag fra Roger B. (praktisk etablering av generell 

forskningsbiobank). 

 Wenche R. sender ut  orientering om sporingsverktøy 

 Wenche R. sender ut  retningslinjer for bruk av forskningsbiobanker utarbeidet på OUS, samt kriterier 

for tildeling av OUS søknadsmidler til forskningsbiobanker  

 Neste møte FU/DNP 12 eller 15. november 2013 kl. 11-15 på Legenes Hus. 

  WR sender ut forslag til møtetidspunkt på mail når det nærmer seg. 

 


