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Tilstede: Sonja Steigen, Sverre H. Torp, Hege Russnes (tilstede på deler av møtet), Elisabeth Wik
Referent: Elisabeth Wik

Sak FU‐1/17

Innkalling og godkjenning av sakslisten
Godkjent.

Sak FU‐2/17

Godkjenning av referat fra DNP‐FU møte 07.10.16
Godkjent.

Sak FU‐3/17

Orienteringssaker (etter DNP styremøte 06.02.17)
Det ble gitt kort orientering om følgende saker:
DNP’s FOU‐fond
Patologidagen 2017
Norsk forening for molekylærpatologi
LIS‐forum
Nye spesialistregler/kravliste ‐ patologi

Sak FU‐4/17

DNP‐FU, Strategidokument 2016‐2018.
Godkjent.

Sak FU‐5/17

DNP’s FOU stipend.
FU orienteres om endring fra DNP’s forskningsfond til FOU‐fond, og støtter denne. FU
ønsker å være direkte involvert i behandling av søknadene til fondet, og ønsker å gi
innstilling til styret i DNP, som beslutter tildeling. Små justeringer foreslås i teksten til
retningslinjene for FOU‐fondet. Disse meldes styret i DNP.

Sak FU‐6/17

FU‐bidrag til DNP nettside
A) FU fortsetter intervjuserien («Forskere i patologi»). Sonja Steigen intervjues (Wik).
B) FU starter info på nett vedr forskere/forskergrupper i patologi. Det utarbeides mal
for info‐oppsettet. FU informerer om tiltaket, og inviterer alle forskere og
forskergrupper i patologi til å legge info om egen aktivitet på nett. Sonja Steigen
og Sverre H. Torp legger ut på DNP‐nett info i første omgang (innleggene sorteres
i regions‐mapper).
C) Oppdatering av avlagte doktorgrader/PhD av patologer eller med patolog som
hoved‐ eller biveileder. FU‐medlemmer sendes oppdaterte lister (per d.d.) for sine
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respektive regioner. Inkludere informasjon om hvem som har vært veiledere for
kandidatene.
Sak FU‐7/17

Årsmøte‐innlegg; «Forskning – kvalitetssikring – fagutvikling»
Hege Russnes; mRNA signatur ved brystkreft
Sonja Steigen; Oral cancer, nasjonalt samarbeidsprosjekt
Sverre H. Torp; Biomarkører ved gliomer – utfordringer i diagnostikken
Det er avsatt ca 15 min til diskusjon. FU forbereder noen kjernespørsmål til
diskusjonen.

Sak FU‐8/17

Forskningskurs (Årsmøtekurs 2018): Forskning i patologi
1‐2 fra FU deltar i kurskomité sammen med Lars A. Akslen (kursleder). FU for øvrig bes
om evt å holde innlegg på kurset. En vil medio juni sende tentativt program og budsjett
til Koordinatorkontoret for leger videre‐ og etterutdanning i Bergen.

Sak FU‐9/17

Pris for forskningstjenester; Behov for justeringer?
FU mener at det er behov for oppjustering av anbefalinger fra DNP vedr ‘Priser for
patologilaboratorietjenester i forbindelse med forskning’ [datert 12.06.13, se:
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den‐norske‐patologforening/Forskning/Priser‐for‐
forskningstjenester/]
FU sirkulerer forespørsel til landets avdelingsledere vedr egen praksis og prissetting
innen dette. FU lager på neste møte utkast til nye prislister (med bl.a. flere av de
molekylære analysene inkludert) etter tilbakemeldinger fra fagmiljøet/avdelingene.

Sak FU‐10/17 Patologidata i forskningsprosjekter – praksis vedr merittering og medforfatterskap
Ifm en konkret sak meldt til styret i DNP, knyttet til manglende medforfatterskap på
artikkel med tunge patologbidrag, har styret i DNP bedt FU om innspill ifht håndtering
av den konkrete saken samt forslag til videre sakshåndtering og retningslinjer vedr
medforfatterskap på publikasjoner der patologidata anvendes.
FU diskuterte sakens mange fasetter:






Vedr. enkeltsaker, anbefaler DNP‐FU at de involverte primært går i dialog for å
komme til en løsning seg i mellom, forsøksvis for å løse saken på lavest mulig
konfliktnivå. FU vil samle oppsummere gjeldende retningslinjer (inkl.
Vancouverreglene).
Vedr den konkrete saken som er meldt til DNP: FU anbefaler primært å løse også
denne saken på så lavt nivå som mulig, og at den den gjelder tar kontakt med
miljøene publikasjonen utgår fra. Dersom det møtes motbør i diskusjonen, vil FU
bistå med innspill i evt videre saksgang.
Vedr. generelle prinsipper om medforfatterskap ved bruk av patologidata, som
inkluderer også den ovenstående saken: FU utreder dette, og vil bl.a. innhente
informasjon fra tidligere styrearbeid (DNP og DNP‐FU), og legge frem for DNP
utkast til kommentarer som kan bringes videre til relevante organ.
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FU minner om at prinsipp‐diskusjonen vedr dette berører alle medisinske
disipliner. FU/DNP kan vurdere å samle flere fagmiljøer/evt DNLF i denne saken.
Diskuteres med styret i DNP.
FU vil klarlegge gjeldende retningslinjer vedr. bruk av rutine‐patologidata fra ulike
nasjonale register (eks: Kreftregisteret og ulike kvalitetsregistre under dette) i
forskningsprosjekter. Finnes retningslinjer eller anbefalinger vedr. kvalitetssikring
av patologidata som inkluderes i analyser? Inkluderes patolog med
spesialkompetanse innen feltet arbeidet? Hvis manglende retningslinjer vedr
dette, ønsker FU å være med og utarbeide slike.

Sak FU‐11/17 Evt.
Russnes informerer om at HDir er anbefalt å involvere DNP i arbeidet med
handlingsplaner knyttet til persontilpasset medisin (som utgår fra «Rapport om
persontilpasset medisin»). En forsøker å separere handlingsplan for persontilpasset
kreftmedisin fra f.eks. andre grupper av persontilpasset medisin (syndromdiagnostikk
m.fl.).

Neste FU‐møte: November 2017, Legenes Hus, Oslo
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