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Tilstede: Sonja Steigen, Sverre H. Torp, Elisabeth Wik
Meldt frafall: Hege Russnes
Referent: Elisabeth Wik

Sak FU‐12/17 Innkalling og godkjenning av sakslisten
Godkjent.
Sak FU‐13/17 Godkjenning av referat fra DNP‐FU møte 17.02.17
Godkjent.
Sak FU‐14/17 Behov for ny norsk APMIS redaktør
Nåværende norsk APMIS redaktør Anna Bofin trer ut av vervet. Styret foreslår ulike
kandidater til å ta over vervet. Forslag forelegges DNP‐styret på møte 27. nov 2017.
Sak FU‐15/17 Priser for forskningstjenester
DNP‐FU godkjente sist i 2013 DNP sitt forslag til priser for forskningstjenester (se:
http://legeforeningen.no/Global/Fagmedisinske%20foreninger/Den%20norske%20pa
tologforening/Prissetting%20av%20tjenester%20ved%20patologiske%20avdelinger.p
df).
FU gir utkast til ny prisliste (vedlagt)som sendes DNP og derfra på høring til
faggruppeledere og avdelingsledere.
Sak FU‐16/17 Årsmøtekurset 2017
FU deltar i kurskomitéen for Årsmøtekurset «Forskning i patologi» (Bergen, 7. mars
2018). Kursleder: Lars A. Akslen. FU har deltatt i planlegging av kurset og Torp, Russnes
og Wik gir forelesninger på kurset. FU drøfter elementer en anser som viktige å
formidle til forskerspirer i patologmiljøet.
Sak FU‐17/17 Nye medlemmer i DNP‐FU i 2018
Steigen og Torp har sittet i DNP‐FU i 8 år og har signalisert at de vil trekke seg FU i 2018.
En sonderer etter erstattere til vervene. Forslag meldes styret i DNP, som utnevner nye
representanter. Sammensetningen i FU for øvrig er bl.a. avhengig av utfall av valg av
nytt DNP‐styre på Årsmøtet i 2018.
Sak FU‐18/17 Patologidata i forskningsprosjekter – praksis vedr merittering og medforfatterskap
[oppfølging sak FU‐10/17]
FU utarbeider et notat vedrørende dette. Sendes DNP‐styret for godkjenning og
sirkuleres deretter til faggruppeledere, avdelingsledere, forskningsutvalget i DNLF og
styrene i de øvrige fagmedisinske foreninger i DNLF.

Sak FU‐19/17 DNP‐nett
FU opprettholder tidligere planer:
1) Fortsette intervjuserien «Forskere i patologi». Planlagt intervju med
patologforskere i Oslo og Bergen ila vår 2018. Deretter nye runde «Norge rundt».
Oppfordrer til å velge både yngre og mer erfarne forskere til intervjuene.
2) FU opprettholder plan om info på nett vedr forskere/forskergrupper i patologi. FU
informerer om tiltaket, og inviterer alle forskere og forskergrupper i patologi til å
legge info om egen aktivitet på nett. Målsetting om å legge ut info om 1‐2
forskere/forskergrupper per helseregion før Årsmøtet.
Sak FU‐10/17 Eventuelt
1) Viktige saker å følge opp i DNP‐FU arbeidet fremover:
a. Forskningsarbeid som del av spesialistutdanning; følge opp kvalitet og
kvantitet.
b. Videre arbeid for stimulering til igangsetting av forskning i patologi.
2) FU oppfordrer kollegaer å sende diagnostiske nøtter og vitenskapelige bidrag
(abstracts) til Årsmøtet 2018 (formidles via nettredaktøren).
3) Sist oppdaterte retningslinjer for DNP’s FOU‐fond (godkjent på Årsmøtet 2017) må
legges på nett. Nettredaktøren informerer og oppfordrer til å søke midler.
4) Medlemmer fra FU deltar sammen med lokal vitenskapelig komité i vurdering av
innsendte vitenskapelige bidrag ifm Årsmøtet i Bergen 2018.

