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Innkalling og godkjenning av sakslisten
Godkjent.
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Orienteringssaker (etter DNP styremøte 15.‐16.09.16)
Det ble gitt kort orientering om følgende saker:
DNPs strategidokument 2016‐2018
Høringer vedr spes.utdanning og åpen tilgang til forskningsresultater
Status i Kurs og utdanningsutvalg (KUU) og Kvalitetsutvalget (KU)
Digital patologi – Molekylærpatologi – LISforum
Internasjonal patologidag nov. 2017: Synliggjøring av patologifaget
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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
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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» som kom i 2016, hadde uventet lite fokus
på kreftmedisin og patologi‐fagets betydning inn mot persontilpasset medisin. DNP‐
FU 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:
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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

FU‐bidrag til DNP nettside
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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.
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.
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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
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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.
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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 foreslått gjennomført som Årsmøtekurs
i 2018 (Bergen), med åpning for å avholde kurset tidligere, hvis ønskelig.
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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.
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Årsmøtet 2017 (Tromsø): FU‐oppgaver
Steigen og Russnes er representanter fra FU i Årsmøtets abstract‐komité .
Russnes representerer FU i Årsmøtets pristildelingskomité.
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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
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