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Orienteringssaker (etter styremøte DNP 31.08.12)
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Det ble kortfattet orientert om følgende saker:
• Reisestipend i retur fra styret med forslag om en del mindre endringer.
• Årlig fagseminar.
• DNPs økonomi – nye utgifter bl.a. i forbindelse med opprettelse av mange faggrupper,
dette gir et årlig underskudd i foreningen på ca. 100.000 kr.
• Kvalitetsutvalget skal konstitueres med Tor Arne Hansen som eder, skal bl.a. jobbe med
SNOMED, diagnosemaler og akkreditering.
• Neste årsmøte DNP er i Trondheim 14-16 mars 2013.
Oppfølgingssaker
Innspill til nettsiden
• Godkjente FU referater vil heretter bli lagt ut på nettsiden (åpenhet)
• Nettoppgaver
o Intervjuer (D-stilling –ansv. Sverre T, stipendiat – ansv. Ole Petter C, kombinert stilling –
ansv. Sonja S, Wenche R)
Forskningskurs (årsmøtesak)
• Evaluering av forskningskurs. Lars A. Akslen rapporterer om gode tilbakemeldinger og
foreslår at kurset kan bli obligatorisk i fremtiden. Karsten Gravdal skal be om
systematisk evaluering (andre temaer og lignende). FU planlegger å foreslå dette som et
regelmessig kurs fremover på kommende årsmøte
Reisestipend (årsmøtesak)
• Ble gjennomgått på nytt og Sverre Torp skal lage et nytt utkast i tråd med DNP-styrets
anbefalinger til årsmøtet. Blant annet skal tildelingen endres til maks kr. 100.000 per år
og tildelingen skal gå til reise/opphold og ikke til skattbare utgifter som for eksempel
lønnsutgifter. Foreslås å gjelde både på reiser i og utenfor Norge.
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Utarbeide taksthefte for tjenester i forbindelse med forskning (årsmøtesak)
•
•
•

Ulike eksempler på takster ble gjennomgått på møtet og Sonja Steigen og Sverre Torp
skal fullføre arbeidet med taksthefte innen neste FU møtet i god tid før årsmøtet 2013.
Rammen rundt dette blir timepris tilpasset ulike yrkesgrupper, stykkpris og vekting
avhengig av rekvirent.
Videre bør mye overlates til avdelingene når det gjelder finansiering ved de mange ulike
samarbeidstyper. Hvis avdelingen godskrives med publikasjoner er det naturlig at dette
reflekteres i lavere pris, evt. betalingsfritak. Det må vurderes lokalt. Takstheftet er bare
veiledende for tilfeller det er bestemt at betaling skal gjennomføres.

Side 2/2

Dobling av priser for industri.
Inntekter kan gå til forskningskonto for avdelingen. Datafil for bestilling av tjenester bør
foreligge, se HUNT oppsettet.
Undervisning av medisinske studenter
•
•
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•

•
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Vi ser av us. fra undersøkelsen av 2009 at ikke-patologer underviser i histologi tidlig i
medisinstudiet, mens patologer underviser i histologisk patologi seinere i studiet. Dette har neppe
endret seg i dag og FU ser ikke grunn til å gjenta undersøkelsen.
Det enkelte universitet kan vurdere å la en patolog ha en gjesteforelesning tidlig i studiet for å
motivere studentene til å jobbe med histologi da dette har stor betydning for forståelse av
sykdomslære senere i studiet, bla. ulike vev som gir opphav til ulike svulster og kjennskap til
histologiske vevs-sjikt av betydning for tumor staging etc.

Den danske cancerbiobank
•

•

Bygd opp rundt seks store sykehusregioner i Danmark med bla. uttak av fersk frosset tumorvev og
felles database (sentralt register). Alt er nøye dokumentert, bla. formalinfikseringstid. Denne
biobank er aktiv siden 2010. www.danskcancerbiobank.dk/forfagfolk/tekniskeanbefalinger/ Noe
til etterlevelse i Norge?
I Norge sliter vi med ressursmangel. Bla. varierer fikseringstiden på prøver så mye at det truer
god forskning. Dette er en sak som FU ønsker å samarbeide med det kvalitetsutvalget om. Sonja
Steigen skal lage et utkast med forslag til å lage en enhetlig beste praksis for å optimalisere alt vev
i Norge for forskning. Dette skal være klart innen årsmøtet 2013.
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Lagring av væskebasert cytologisk screening for forskning
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I Stockholm lagres nå ekstrahert DNA fra væskebasert cervixcytologi til bruk for forskning. Dette er
en sak som kan være aktuell for cytologforeningen, Ole Petter C lager utkast.
Eventuelt
•

•

Årsmøtet 2013. Sverre T og Karsten G tar ansvar for evaluering av abstracts for APMIS, for
posterpris og forskningspris (frie foredrag). Sverre T kontakter leder av årsmøtekomiteen.

Oppgavefordeling frem til neste møte i FU
•
•

•
•
•
•
•
•

Sverre T. jobber videre med nytt utkast til reisestipend
Nettoppgaver
o Sverre T. jobber med å lage et intervju av en i D-stilling.
o Ole P. C. frembringer ferdigskrevet intervju til nettstedet vårt.
o Wenche R. intervjuer en som innehar kombinert universitetsstilling.
o Sonja S. skrive om overleger i ½ stilling klinisk stilling og ½ forskerstilling.
Sverre T. og Sonja S. lager utkast til taksthefte.
Sonja S skal lage et utkast til kvalitetsutvalget DNP om enhetlig basis for å optimalisere alt vev mtp.
Diagnostikk og forskning innen neste FU møte.
Sverre T. og Karsten G. tar seg av abstracts innen neste årsmøtet i Trondheim.
Karsten G. ettersøker evaluering av forskningskurs innen neste FU møtet i februar 2013.
Wenche R. legger ut dette og fremtidige møtereferat på nettsiden vår.
Ole P.C. lager utkast til henvendelse til cytologforeningen mtp. lagring av væskebasert cytologiprøver
for forskning.

Neste møte FU/DNP fredag 15. februar 2013 kl. 11-15 på Legenes Hus.

