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        Gjeldende fra juli 2013 
        Obligatorisk fra 01.01.2018 
 
ATTESTASJONSSKJEMA FOR SPESIALITETEN PATOLOGI 
 
Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i patologi. 
Skjemaet skal attesteres fortløpende av overlege med attestasjonsmyndighet.  
Skjemaet er en loggbok for hele utdanningen. Det skal attesteres på ett og samme skjema 
uavhengig av tjenestested. 
 
Antall prosedyrer attesteres på hvert tjenestested. Læringsmål attesteres når de er oppfylt. 
 
Lege i spesialisering summerer og attesterer avslutningsvis på at alle opplysninger i utfylt 
skjema er korrekte. 
 
 
 
 
 
Navn på lege i spesialisering: ………………………………………………………………  Født: ………………… 
 
 
 
Institusjon/avdeling:………………………………………………  Tidsrom:……………… 
 
Institusjon/avdeling:………………………………………………  Tidsrom:……………… 
 
Institusjon/avdeling:………………………………………………  Tidsrom:……………… 
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1.PATOLOGIKOMPETANSE 
 
Læringsmålene nås gjennom: 

· tjeneste under supervisjon 
· teoretiske studier 
· deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram 
· deltagelse i kurs fra den spesielle patologi 
· deltakelse i obligatoriske og valgfrie kurs 

 
1.1. Undertegnede bekrefter at legen har nødvendig 
 

· Kunnskap om normal histologi og cytologi 
· Kunnskap om obduksjonspatologi 
· Kunnskap om histopatologi inklusive immunteknikker 
· Kunnskap om cytopatologi inklusive immunteknikker 
· Kunnskap om molekylærpatologi relevant for diagnostikk, klinikk og forskning 
· Kjennskap til metoders sensitivitet, spesifisitet og kost/nytte aspekt 
· Kjennskap til relevant litteratur, klinisk og eksperimentell forskning 

 
 
 
 

Attestert: 
 
Sted/Dato …………………………………………… 
 
……………………………………………………….  
Overlege 
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2. ANBEFALTE LÆRINGSMÅL FOR ULIKE ORGANSYSTEMER 
 
Det forutsettes at normal histologi er en del av læringsmålet for alle organsystemer. 
Likeledes cytologisk diagnostikk for de organsystemer der dette er en vanlig diagnostisk 
metode i utredningen av sykdomstilstander. Omfanget av ulike typer prøvemateriale (FNAC, 
grovnålsbiopsier, operasjonspreparater etc) vil variere innenfor de forskjellige 
organsystemene. En nyutdannet spesialist i patologi forventes å kunne kjenne til og å kunne 
vurdere disse forskjellige typene prøvemateriale, samt å kunne diagnostisere de vanligst 
forekommende prøvetypene og sykdomsentitetene for hvert organsystem. Innenfor hvert 
organsystem vil det på ulike typer prøvemateriale kunne anvendes flere typer analyser 
(histologi, molekylærpatologi, immunhistokjemi etc). Det forventes også kunnskap om bruk 
av slike analyser og betydningen av analysesvaret for diagnoser innen hvert organsystem.  
 
 

HUD OG SUBCUTIS 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Vanlig forekommende inflammatoriske 
hudsykdommer herunder ulike dermatitter 
og bulløse hudsykdommer, samt vaskulitter, 
pannikulitter og granulomatøse betennelser 

 

Epiteliale prekankroser  

Vanlige benigne epiteliale neoplasier og 
hyperplasier. Benigne nævi og 
melanocytproliferasjoner. Benigne 
mesenchymale svulster 

 

Vanlige maligne epiteliale neoplasier. Ulike 
varianter av malignt melanom/maligne 
melanocytproliferasjoner. Vanlig maligne 
mesenchymale svulster. Lymfoide og 
myeloproliferative sykdommer 

 

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Uvanlige dermatitter og dermatoser  

Uvanlige benigne og maligne neoplasier 
utgått fra epidermis, dermis inkludert 
hudadnex og subcutis 
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MAMMA 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Ikke-neoplastiske forandringer, som 
epitelproliferasjoner, inflammatoriske 
forandringer, gynekomasti hos menn 

 

Benigne epiteliale svulster, som adenomer, 
papillomer 

 

Premaligne og maligne epiteliale neoplasier, 
inkl. klassifikasjon, malignitetsgradering, 
relevante prognostiske faktorer, og 
vaktpostlymfeknutediagnostikk 

 

Fibroepiteliale neoplasier, benigne og 
maligne 

 

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 
Fremmedlegemereaksjoner, som etter 
plastikkirurgi 

 

Stromale neoplasier, benigne og maligne  

Metastaser  

 
 
 

BEN OG LEDD 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Reaktive, inflammatoriske og degenerative 
forandringer i ben og ledd 

 

Skjelettmetastaser  

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 
Benigne ben- og bruskneoplasier, inkl. 
eksostose, osteoid osteom, kondrom, 
bencyster 

 

Maligne ben- og bruskneoplasier 
(kondrosarkom, osteosarkom, m.v.) 

 

Småcellet malign tumor  

Lokalt aggressive neoplasier  

Fibroossøse forandringer  

Synoviale neoplasier, benigne og maligne  
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BLØTVEV 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Benigne fibroblastiske og myofibroblastiske 
proliferasjoner, som nodulær fasciitt 

 

Vanlige benigne lipomatøse neoplasier  

Vanlige leiomyomatøse neoplasier, benigne 
og maligne 

 

Benigne karneoplasier  

Benigne nerveskjedeneoplasier  

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 
Fibrohistiocytære neoplasier, benigne og 
maligne 

 

Maligne karneoplasier og karmalformasjoner  

Maligne nerveskjedeneoplasier  

Gastrointestinal stromal tumor (GIST)  

Maligne lipomatøse neoplasier  

Sjeldne leiomyomatøse neoplasier, benigne 
og maligne 

 

 
 

LUFTVEIER OG PLEURA 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Inflammatoriske tilstander samt neoplasier i 
nese, bihuler, nasofarynx, epiglottis og 
larynx  

 

Sarkoidose og TBC. Vaskulære 
lungesykdommer, lungesykdommer i 
forbindelse med AIDS og andre former for 
immunosuppresjon. Degenerative tilstander 
og avleiringssykdommer, infarkt, 
amyloidose, asbestose. Hamartom 

 

Benigne og maligne neoplasier i 
lunge/bronchier/pleura. Metastaser 

 

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Interstitielle lungesykdommer  
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HODE OG HALS 
 

Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Benigne tilstander i munn, leppe, tunge, 
spyttkjertler, farynx og tonsiller; herunder 
infeksjoner, hyperkeratoser, epiteliale 
hyperplasier, lymfoepitelial lesjon, mucocele 

 

Benigne neoplasier i leppe, tunge, 
spyttkjertler, farynx og tonsiller; 
papillom/granulærcelletumor, benigne 
spyttkjertelsvulster (pleomorft adenom, 
Warthin tumor) 

 

Vanlige maligne neoplasier herunder 
epiteliale prekankroser og karsinomer 

 

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Sjeldnere typer spyttkjertelneoplasier  

 

LEVER, GALLEVEIER OG PANCREAS 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Lever: 
- cystiske lesjoner 
- primære benigne og maligne neoplasier 
- metastaser 

 

Dysplasi og in situ lesjoner i galleveier og 
pankreasganger 

 

Pancreas: 
- benigne, premaligne og maligne cystiske 
lesjoner (deriblant IPMN) 
- benigne og maligne neoplasier (både 
eksokrine og endokrine) 

 

Inflammatoriske tilstander i pancreas  

Levercirrhose  

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 
Inflammatoriske tilstander i lever 
- herunder klassifiseringer 

 

Toksiske og metabolske leverskader  

Transplantasjonspatologi  

Vurdering av aspirater eller børstecytologi 
fra pancreas 

 



                                                                                                        

7 
 

 

GASTROINTESTINALKANALEN 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 

Premaligne 
slimhinneforandringer/dysplasier 

 

Benigne og maligne neoplasier i øsofagus, 
ventrikkel, tynntarm, tykktarm, rectum og 
anus 
- herunder stadieinndeling og lymfeknuter 

 

Inflammatoriske tilstander 
- inflammatorisk tarmsykdom (IBD) 
- andre (f.eks. ulcussykdom, appendicitt) 

 

Sirkulasjonsforstyrrelser  

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Vaskulære lesjoner  

Neuromuskulære tarmsykdommer  

Parasitter og innvollsorm  

Misdannelser/Anomalier  
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NYRER OG URINVEIER 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Benigne og maligne neoplasier i nyrer: De 
vanligste neoplasier hos voksne, inklusive de 
vanligste varianter av nyrekarsinom           

 

Ikke-neoplastiske forandringer i nyre, 
herunder de vanligste misdannelser, renal 
dysplasi, polycystiske  nyresykdommer, 
kronisk pyelonefritt og refluks-nefropathi. 
Benign nefrosklerose, hypertensiv nefropathi, 
diabetisk nefropathi (obduksjonspatologi)  

 

Premaligne og maligne neoplasier i 
nyrebekken, ureteres, urinblære og urethra: 
De vanligste neoplasiene inkl. karsinoma in 
situ i urotel, overgangsepitel-karsinomer med 
gradering 

 

Benigne/ikke-neoplastiske forandringer i 
nyrebekken, ureteres, urinblære og urethra: 
Vanlige misdannelser i urinveier. 
Inflammatoriske tilstander inkl. histologiske 
varianter av cystitis. De vanligste benigne 
neoplasier og neoplasi-lignende lesjoner 

 

Benigne og maligne celleforandringer i 
urinveis-cytologisk materiale 

 

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 
Sjeldne neoplasier hos voksne; neoplasier 
hos barn 

 

Vanlige forandringer i diagnostiske 
nyrebiopsier, inkl. glomerulonefritter, 
tubulointerstitielle sykdommer og 
systemsykdommer 

 

Transplantasjonspatologi (hovedtrekk)  

Sjeldnere neoplasier  

Sjeldnere tilstander  
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MANNLIGE GENITALIA 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Premaligne og maligne neoplasier i prostata, 
inkl. varianter av karsinom med Gleason- 
gradering            

 

Benigne forandringer i prostata: Hyperplasi, 
vanligste varianter av prostatitis 

 

Benigne, premaligne og maligne neoplasier i 
testis, inkl. germinalcelle-neoplasier 
(seminomer, non-seminomer). Viktigste 
varianter av andre neoplasier inkl. ”sex cord”- 
stromale svulster. Vanligste inflammatoriske 
tilstander i testis 

 

Benigne tilstander i epididymis, funiculus 
spermaticus og scrotum, inkl. varianter av 
epididymitis.  Karsinomer i scrotum  

 

Premaligne og maligne neoplasier på penis: 
Dysplasi/karsinoma in situ i slimhinner og 
hud; varianter av karsinom 

 

Benigne tilstander på penis: Virusrelaterte 
lesjoner inkl. HPV. De vanligste 
inflammatoriske tilstander 

 

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Sjeldnere neoplasier  

Subklassifisering av non-seminomer  

Sjeldnere neoplasier og ikke-neoplastiske 
tilstander 

 

Maligne neoplasier i epididymis og funiculus 
spermaticus. Sarkomer i bløtdeler i scrotum 

 

Andre sjeldnere tilstander  

Fertilitetsbedømmelse i testisbiopsier  

Sjeldnere neoplasier og tilstander  
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KVINNELIGE GENITALIA 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Ikke-neoplastiske, premaligne og maligne 
forandringer på cervixcytologisk materiale 

 

Premaligne og maligne neoplasier i vulva og 
vagina: Intraepiteliale neoplasier, varianter 
av karsinom 

 

Ikke-neoplastiske forandringer i vulva og 
vagina: Vanlige inflammatoriske tilstander; 
infeksjoner inkl. virusrelaterte lesjoner 

 

Premaligne og maligne neoplasier i cervix 
uteri: Intraepiteliale neoplasier, varianter av 
karsinom 

 

Ikke-neoplastiske forandringer i cervix uteri: 
Infeksjoner inkl. virusrelaterte tilstander 

 

Premaligne og maligne neoplasier i corpus 
uteri: Atypisk hyperplasi, varianter av 
karsinom; komplett og inkomplett mola 

 

Benigne tilstander i corpus uteri: Benigne 
epiteliale proliferasjoner; inflammatoriske 
tilstander. Bedømme corpusutskrap med 
tanke på fasebestemmelse og 
graviditetsinduserte forandringer 

 

Benigne og maligne forandringer i tuba 
uterina: Varianter av karsinom; tubar 
graviditet, salpingitis  

 

Benigne, premaligne og maligne neoplasier i 
ovariet, inkl. varianter av karsinom,  
borderline-tumores og neoplastiske cyster. 
Viktigste varianter av andre neoplasier inkl. 
”sex cord”- stromale svulster. Varianter av 
benigne cyster 

 

Ikke-neoplastiske forandringer i ovariet: 
Varianter av ikke-neoplastiske cyster, 
endometriose, vanlige inflammatoriske 
tilstander 

 

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Sjeldnere neoplasier og tilstander  

Gonadale dysgenesier, andre sjeldnere 
tilstander 
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PLACENTA MED FOSTERHINNER OG NAVLESNOR 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Evaluere gestasjonsalder ved mikroskopisk 
undersøkelse 

 

Ikke- neoplastiske forandringer i placenta, 
fosterhinner og navlesnor: 
Sirkulasjonsforstyrrelser, infeksjoner, 
modnings-forstyrrelser, implantasjonsfeil.  
Vurdere betydningen av makroskopiske og 
mikroskopiske forandringer i det patologiske 
svangerskap 

 

Neoplastiske forandringer i placenta: Mola, 
chorangiom, metastaser  

 

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Choriokarsinom  

 
 

BINYRE 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 

Atrofi og hyperplasi   

Benigne binyrebarksvulster, feokromocytom  

Maligne binyrebarksvulster inkludert 
metastaser 

 

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Nevroblastom og sjeldnere typer neoplasier  

 
 

THYREOIDEA 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Diffus og nodøs struma, vanlig 
forekommende thyreoiditter 

 

Follikulært adenom  

Maligne epiteliale neoplasier  

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Sjeldnere varianter av thyreoiditter  
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PARATHYREOIDEA 
Skal kunne diagnostisere: Overlegens signatur 

Hyperplasier og adenomer  

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Maligne svulster  

 
 

SENTRALE OG PERIFERE NERVESYSTEM 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Cerebrovaskulære sykdommmer og vanlige 
inflammatoriske tilstander i hjerne og hinner 
(v/obduksjon) 

 

Metastaser  

Meningeomer  

Svulster i perifere nerver  

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Primære hjernesvulster 

- herunder gradering og klassifisering 

 

De vanligste misdannelser og perinatale 
encephalopatier 

 

Typiske forandringer ved multippel sklerose 

 

 

De vanligste neuromuskulære sykdommene 
av typen neurogen og dystrofisk myopati 
samt de vanligste perifere nervesykdommer 
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LYMFOIDE OG BLODDANNENDE ORGANER 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 
Lymfeknuter/lymfoid vev: 
- reaktive forandringer 
- granulomatøse forandringer 
- metastaser 
- identifisere lymfomer (Hodgkins og non-
Hodgkins) 

 

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Klassifikasjon og subklassifikasjon av 
lymfomer og leukemier 

 

Beinmarg: 
- reaktive forandringer 
- leukemier 
- kronisk myeloproliferative sykdommer 
- myelodysplasier 
- plasmacellesvulster/myelom 
- avleiringssykdommer 

 

 
 

HJERTE- OG KARSYSTEMET 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 

Benigne karsvulster  

Aterosklerose, ischemi/infarkt og 
inflammatoriske sykdommer (v/obduksjon) 

 

Kardiomyopatier (v/obduksjon)  

Vaskulitt/arteritt.  

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Maligne karsvulster  

Hjertemisdannelser (v/obduksjon)  

Hjertesvulster  

Transplantasjonsforandringer  
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TENNER, PARONDONTIUM, MANDIBEL OG MAXILLE 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 

Tannrelaterte betennelser, osteomyelitt. 
Cyster 

 

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Tannrelaterte svulster; odontom, 
ameloblastom 

 

 
 
 

ØYE, ØYELOKK OG TÅREKANALSYSTEMET 
Legen kan diagnostisere: Overlegens signatur 

Chalazion, hordeolum, xantelasme, 
prekankroser, vanlige benigne og maligne 
svulster 

 

Betennelser, herunder dacryocystitt  

Legen har kjennskap til: Overlegens signatur 

Vanlige sykdommer i konjunktiva, cornea og 
sklera 

 

Intraokulære svulster, herunder melanom og 
retinoblastom 
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3. PROSEDYREKRAV 
 

 Minimum Antall/Tjenestested/Signert 

3.1 Obduksjoner 
Totalt 200 

- herav minst 150 
voksenobduksjoner 

 

3.1.1 
Full obduksjon, inkl. mikro 

150 
voksenobduksjoner  

 
.......................................................... 
 
………….......................................... 
 
…………………………………..… 
_____________________________ 
Sum 

3.1.2 
Full obduksjon, inkl. mikro 

50 
uspesifiserte 

 
.......................................................... 
 
………….......................................... 
 
…………………………………..… 
_____________________________ 
Sum 

Sum obduksjoner 200 Sum 

3.2 Biopsidiagnostikk 

Se målbeskrivelsen i patologi for 
utfyllende opplysninger 
vedrørende prøver fra ulike 
organ 

  

3.2.1 
Legen må undersøke minst 4500 
biopsier med aktiv deltakelse i  
mikro us 

4500               Mikro 
us 

 
.......................................................... 
 
………….......................................... 
 
…………………………………..… 
_____________________________ 
Sum 

3.2.2 
Legen må gjøre makro us. av 
minst 1000 
operasjonspreparater 

1000     
 Makro us 

 
.......................................................... 
 
………….......................................... 
 
…………………………………..… 
_____________________________ 
Sum 
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3.2.3 
Legen må gjøre både makro us. 
og mikro us. av minst 100 
operasjonspreparater, av disse 
skal minst 80 % være påvisning 
av neoplastisk prosess (tumor). 
Disse prøvene kan inngå som del 
av kravet til mikro us (4500) og 
makro us (1000) 

100                  
Makro + mikro 

samme preparat 

 
.......................................................... 
 
………….......................................... 
 
…………………………………..… 
_____________________________ 
Sum 
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 Minimum Antall/Tjenestested/Signert 

3.3 Cytologidiagnostikk   

3.3.1.1  
Legen skal ha vurdert minst 1000 
cervixcytologiske prøver, hvorav 
legen selv har screenet minst 50 

50 
Screenet selv 

 
.......................................................... 
 
………….......................................... 
 
…………………………………..… 
_____________________________ 
Sum 

3.3.1.2 
Legen skal ha vurdert minst 1000 
cervixcytologiske prøver, hvorav 
legen selv har screenet minst 50 

950 
øvrige 

 
.......................................................... 
 
………….......................................... 
 
…………………………………..… 
_____________________________ 
Sum 

3.3.1 Sum cervixcytologiske 
prøver 

1000 Sum 

3.3.2.1 
Legen skal ha vurdert minst 1000 
prøver til sammen fra eksfoliativ 
cytologi og finnålsaspirat, hvorav 
legen har screenet minst 50 

50 
Screenet selv 

 
.......................................................... 
 
………….......................................... 
 
…………………………………..… 
_____________________________ 
Sum 

3.3.2.2 
Legen skal ha vurdert minst 1000 
prøver til sammen fra eksfoliativ 
cytologi og finnålsaspirat, hvorav 
legen har screenet minst 50 

950 
øvrige 

 
.......................................................... 
 
………….......................................... 
 
…………………………………..… 
_____________________________ 
Sum 

3.3.2  Sum eksfoliativ cytologi og      
……..finnålsaspirat 

1000 Sum 
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3.4 Molekylære analyser   

100 molekylære analyser innen 
ulike metoder (ISH, PCR) og fra 
ulike organsystemer. Det kreves 
ikke at legen har utført selve 
analysen. Legen må delta i 
vurderingen av analysesvaret og 
kjenne til den kliniske beytdningen 
av svaret 

100 

 
.......................................................... 
 
………….......................................... 
 
…………………………………..… 
_____________________________ 
Sum 
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4.  GRUNNLEGGENDE AKADEMISK KOMPETANSE 
 
4.1.  Legen har deltatt aktivt i forskningsprosjekter/fagutvikling/kvalitetssikringsarbeid 

Beskriv hvilket prosjekt legen har deltatt i 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 

Attestert: 
 
Sted/Dato…………………………………………… 
 
……………………………………………………….    
Overlege 

 
4.2 Legen har fått opplæring i vitenskapsteori, forskningsmetoder og -etikk. 

· Beskriv hvordan legen har fått denne opplæringen 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 
Attestert: 
 
Sted/Dato…………………………………………… 
 
……………………………………………………….    
Overlege 
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5.  HOLDNINGER, FAGETIKK OG LEDELSE  
 
5.1  Holdninger og fagetikk 
5.1.1 Legen har vist god evne til kommunikasjon og gode holdninger overfor kollegaer/ 

medarbeidere 
5.1.2 Legen har vist god samarbeidsevne i tverrfaglige team 
 
Attestert: 
 
Sted/Dato…………………………………………… 
 
……………………………………………………….    
Overlege 
 
 
5.2       Legen har innsikt i ledelse, organisering og administrasjon 
 
Attestert: 
 
Sted/Dato…………………………………………… 
 
……………………………………………………….    
Overl 
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ANDRE KVALIFIKASJONER 
 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 
 
Attestert: 
 
Sted/Dato…………………………………………… 
 
……………………………………………………….    
Overlege 
 
 

 
 
Undertegnede bekrefter at alle opplysningene i attestestasjonsskjemaet er korrekte 
 
 
Sted/dato……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
Lege i spesialisering 
 



Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no • Besøksadresse: Akersgt. 2
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 • Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189

Spesialitetskomiteen i patologi
medlemmer og varamedlemmer

Deres ref.: Vår ref.: 13/5061 Dato: 27.01.2014

Oppnevning av spesialitetskomiteen i patologi for perioden 2014 - 2017

I sentralstyrets møte 6. desember 2013 ble dere oppnevnt som medlemmer/varamedlemmer i 
spesialitetskomiteen i patologi. Spesialitetskomiteens virksomhetsperiode er fra 01.01.2014 –
31.12.2017.

Spesialitetskomiteen ble i samsvar med forslag fra vedkommende fagmedisinske forening og 
Yngre legers forening gitt slik sammensetning:

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem LIS
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem LIS

Rune Lilleng
Runa Braun
Øystein Størkersen
Ingunn Marie Stefansson
Dordi Lea
Ellen Berget 
Lars Helgeland
Benedicte Adams

Konstituering av spesialitetskomiteen: 
Det bes om at spesialitetskomiteene konstituerer seg i første møte:

 Velger en leder (hvis ikke dette er gjort ved oppnevning i sentralstyret)
 Velger en nestleder
 Velger en sekretær

Det bes også om at 3 av komiteens spesialister utpekes som sakkyndige i 
spesialistgodkjenningssaker. Sekretariatet må så snart som mulig få informasjon om hvem 
som skal ha denne oppgaven.

Med hilsen 
Den norske legeforening

Geir Riise Bjarne Riis Strøm
generalsekretær fagdirektør

Kopi: Den norske patologforening
Yngre legers forening

mailto:legeforeningen@legeforeningen.no
http://www.legeforeningen.no


Oppdatering av veileder for biopsibesvarelse av maligne svulster 

 

Styret i DNP vil jobbe for at veileder for biopsibesvarelser oppdateres årlig. 
Faggruppene i DNP får i oppdrag å oppdatere kapittel i sine fagområder, som legges 
ut på faggruppens område på DNPs nettsider:  

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/ 

 

 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/faggrupper/


Nye kapitler i obduksjonsveileder 

  
Dokument 5: Lover og forskrifter 

En rekke forhold omkring dødsfall er regulert av lover og forskrifter, deriblant 
obduksjonsvirksomheten. Regelverket omhandler dels hva man kan og ikke kan gjøre, dels hvordan 
dette skal gjøres. Noen av reglene gjelder ved alle dødsfall, andre omhandler kun enkelte dødsfall 
eller spesielle aktiviteter. 

Regler for obduksjoner 

Rettsmedisinske obduksjoner 
Rettsmedisinske obduksjoner er hjemlet i straffeprosesslovens § 228 og påtaleinstruksens kap. 13. 
Rettsmedisinsk virksomhet er en del av politiets etterforskning og som sådan ikke helsetjeneste. 
Derfor gjelder også regler og forskrifter som angår politiets arbeid, for eksempel angående habilitet. 
Det er politi (ikke lege) som begjærer en rettsmedisinsk undersøkelse og det er politiet som er 
mottaker av rapporten. Det er i Norge i dag ikke formelle kompetansekrav til hvem som skal fungere 
som rettsmedisinsk sakkyndig, men de aller fleste rettsmedisinske obduksjoner utføres i dag  av leger 
med spesialkompetanse i rettspatologi ved Folkehelseinstituttet i Oslo og universitetssykehusene  
utenfor Oslo. 

I prinsippet kan de pårørende ikke motsette seg en rettslig likundersøkelse, men de bør «om mulig 
varsles og gis høve til å uttale seg». Mange forskrifter, meldeplikter osv. som angår medisinske 
obduksjoner gjelder i utgangspunktet ikke ved rettsmedisinske obduksjoner, men intensjonen er at 
disse skal tillempes, så langt det passer (merknad til obduksjonsforskriften). 

 Det er ikke lov å gjøre en medisinsk obduksjon dersom det er grunn til å anta at det vil bli begjært en 
rettsmedisinsk obduksjon (transplantasjonslovens §8). Dersom det er aktuelt å ta organer til 
transplantasjon fra en avdød der det er aktuelt med rettsmedisinsk obduksjon, skal politiet 
forespørres. 

Medisinske obduksjoner («sykehusobduksjoner») 
Disse reguleres av Lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik 
(transplantasjonsloven) og obduksjonsforskriften. Merknadene til obduksjonsforskriften utdyper 
regelverket og er svært nyttig lesing for å forstå lovgivers intensjoner. Siden medisinske obduksjoner 
er helsetjeneste gjelder også lover, forskrifter og regler som for annen medisinsk virksomhet, som for 
eksempel pasientrettighetsloven og journalforskriften. 

Hovedregelen er at det av medisinske grunner kan foretas obduksjon på en som er død i sykehus 
eller annen helseinstitusjon eller som er brakt død til en slik institusjon. Det betyr at det skal være et 
«medisinsk formål» med obduksjonen, i merknadene til forskriften angis dette til å gjøre greie for 
sykdomspatogenese, vurdere forhold knyttet til diagnose/behandling og å kaste lys over 
dødsårsaken. 

  



Samtykke og reservasjonsrett 
I motsetning til en del andre land kreves det ikke i Norge noe eksplisitt samtykke til obduksjon. 
Obduksjon kan ikke foretas dersom den avdøde eller hans nærmeste har uttalt seg mot det eller det 
er grunn til å anta at obduksjon strider mot avdødes eller hans nærmestes livssyn eller andre særlige 
grunner taler mot det. I denne sammenheng skal «livssyn» forstås bredt, ikke bare som religion. For å 
forsikre seg om at det er en reell reservasjonsrett skal de pårørende ha blitt informert om dødsfallet 
og at det kan være aktuelt med obduksjon, og det skal ha gått minst 8 timer siden dødsfallet. I 
forskriften står det «så langt det let seg gjere»; i dette ligger situasjoner der det ikke finnes noen 
nære pårørende eller at det ikke på noen rimelig måte er mulig å få tak i dem. Hvis det foreligger 
samtykke (ikke bare fravær av nektelse) fra de pårørende kan obduksjonen påbegynnes tidligere.  

Den eller de nærmeste pårørende er den som nå avdøde har oppgitt som sine pårørende da hun eller 
han var i live, for eksempel i forbindelse med sykehusinnleggelse. Hvis det ikke er angitt noen 
nærmeste pårørende, gjelder det vanlige hierarkiet: ektemake eller annen partner, myndige barn, 
foreldre eller andre med foreldreansvar, besteforeldre og så andre (pasientrettighetsloven § 1-3 b). 
Er det flere som stod den avdøde like nær, for eksempel flere barn, er det nok at en av dem 
reserverer seg. Dersom den/de som stod nærmest ikke reserverer seg, trenger man ikke ta hensyn til 
fjernere slektninger. 

Obduksjon av særlige grunner 
Lov og forskrift åpner opp for at der det av særlige grunner er nødvendig å få fastslått dødsårsaken 
kan en medisinsk obduksjon utføres selv om de pårørende har motsatt seg det. Lovgiver legger til 
grunn at «særlige grunner» må tolkes strengt, for eksempel at obduksjon er nødvendig for å redde 
menneskeliv. Denne paragrafen brukes ytterst sjelden. I praksis vil det nesten alltid dreie seg om 
mulig unaturlige dødsfall der politiet kan begjære en rettsmedisinsk obduksjon. Ved mistanke om 
allmennfarlige smittsomme sykdommer kan kommunelegen begjære en obduksjon etter 
smittevernloven § 4-5. Også denne paragrafen benyttes ytterst sjelden. 

Forskning og undervisning 
Dersom det er aktuelt at materiale tatt ut ved obduksjon skal brukes til forskning eller undervisning, 
skal de pårørende informeres om det og ha anledning til å reservere seg. Det er fullt mulig å 
akseptere en obduksjon av diagnostiske grunner, men reservere seg mot at materiale brukes til 
forskning eller undervisning. Med undervisning menes her at materiale spares til senere bruk 
(preparatsamlinger) eller sendes videre til anatomiske  institutter eller andre læresteder. 
Undervisning/demonstrasjon direkte knyttet til obduksjonen er alltid tillatt. 

Forbud mot medisinsk obduksjon dersom der er aktuelt med rettsmedisinsk obduksjon 
Ved dødsfall der det kan være aktuelt med rettsmedisinsk obduksjon, er det ikke tillatt å gjøre 
medisinsk obduksjon før spørsmålet om etterforskning er avklart. Hvis politiet har vurdert saken og 
ikke ønsker å begjære rettsmedisinsk obduksjon, kan medisinsk obduksjon utføres. Da gjelder 
selvsagt de vanlige regler om informasjon til de pårørende og reservasjonsrett. 

  



Obduksjon av personer som dør utenfor sykehus 
Noen ganger er det aktuelt med medisinsk obduksjon av personer som har dødd utenfor sykehus. I 
utgangspunktet gjelder de samme reglene som hvis personen hadde dødd i helseinstitusjon (men en 
skal huske at dødsfall utenfor sykehus oftere er meldepliktige til politiet, slik at dette må avklares før 
det blir gjort en medisinsk obduksjon). Det offentlige betaler båretransporten dersom obduksjonen 
er rekvirert av lege (FOR 1997-03-11-216). Av og til tar de pårørende direkte kontakt med en 
patologiavdeling for å få utført obduksjon. Både for at de pårørende skal slippe utgiftene til 
båretransport og for å ha en lege som mottaker av obduksjonsrapporten og bindeledd til de 
pårørende, anbefales at de pårørende henvender seg til f.eks. avdødes fastlege for  å få rekvirert 
obduksjonen. 

Behandling av lik og organer 
Lik og organer skal behandles med respekt. Utseendet til den avdøde skal gjenopprettes så godt det 
lar seg gjøre. Biologisk materiale skal i størst mulig grad legges tilbake i kroppen etter obduksjonen. 
Dersom det er nødvendig å spare hele organer for videre undersøkelse er det adgang til det, for 
eksempel å fiksere hele hjernen. Slikt materiale som ikke kan legges tilbake i kroppen skal ikke 
behandles som avfall. Forskriftene anbefaler at obduksjonsavdelingen med jevne mellomrom leverer 
det ferdig undersøkte materialet til kremasjon eller gravlegging på sted som samfunnet har etablert 
for døde (dvs. kirkegård). 

Disse reglene gjelder for hele organer eller store organdeler. De gjelder ikke for mindre mengder 
biologisk materiale slik som blod, avføring, avklippet hår, små vevsbiter osv. Dette skal behandles 
som annet potensielt smittefarlig humant biologisk materiale. 

Materiale som tas vare på for videre prosessering og undersøkelse (histologi, blodprøver etc.) skal 
behandles som annet biologisk materiale på gjeldende avdeling. 

Kirurgiske prosedyrer 
Obduksjonsloven gir tillatelse til trening på kirurgiske prosedyrer etc. på lik eller organer i forbindelse  
med obduksjon. Trening på kirurgiske prosedyrer er ikke regulert i forskrift. Omfanget må derfor 
avgjøres av den enkelte patologiavdeling, i hvert enkelt tilfelle. Noen patologiavdelinger har interne 
retningslinjer for dette. 

Biobanker 
Materiale som tas vare på for videre diagnostikk omfattes per definisjon av 
behandlingsbiobankloven, akkurat som alt annet diagnostisk materiale på avdelingen. Hvis noe 
materiale er tatt ut til forskning er dette en forskningsbiobank og regulert av helseforskningsloven. 

Avgivelse av lik til undervisning og forskning 
Noen ganger kommer det spørsmål om dette fra allmennheten, begravelsesbyrå eller primærleger. 
Avgivelse av lik til anatomiske institutter eller tilsvarende omfattes også av transplantasjonsloven 
samt en egen forskrift. Hovedregelen er det skal foreligge skriftlig samtykke fra avdøde og at 
vedkommendevar myndig (18 år). Instituttet kan normalt ha liket i to år og skal ta kostnadene ved 
transport og gravferd. Flere av de anatomiske instituttene har egne skjemaer. 

Informasjon 
Generell informasjon: Helseinstitusjoner som utfører obduksjoner, skal informere om virksomheten 
(obduksjonsforskriften § 4). Informasjonen skal rette seg mot allmennheten, dvs. (potensielle) 



pasienter og pårørende. Patologer bør selvsagt delta i dette arbeidet ved å være med på å utarbeide 
informasjonsmateriell (brosjyrer, nettsider), holde  foredrag osv. 

Til den generelle informasjonen må også regnes informasjon til helsepersonell, både i og utenfor 
sykehus. Denne informasjonen må omfatte hensikten med obduksjonen, regelverk og praktisk 
håndtering. 

Informasjon før medisinsk obduksjon: Før obduksjonen skal de pårørende informeres om at det er 
aktuelt å obdusere den avdøde, og de skal ha informasjon om reservasjonsrett etc. 
(obduksjonsforskriften § 5). Det skal bekreftes på rekvisisjonsskjemaet at slik informasjon er gitt. 
Hvor omfattende og detaljert informasjon som skal gis i det enkelte tilfelle er et skjønnsspørsmål. Det 
er ofte mest hensiktsmessig at denne informasjonen gis av behandlende lege, men for å sikre at 
kliniker er i stand til å gi den riktige informasjonen bør patologene være med på undervisning, lage 
informasjonsmateriell etc. Den norske patologforening har utarbeidet en standard 
informasjonsbrosjyre som er tilgjengelig på foreningens nettsider. Ved spesielle anledninger kan det 
være aktuelt at patolog er med på å informere pårørende også før obduksjonen.  

Informasjon om resultat av obduksjonen: Resultatet av en medisinsk obduksjon er å anse som en 
del av pasientjournalen og her gjelder regler om informasjon og journalinnsyn for de pårørende 
(pasientrettighetsloven § 3-3 og § 5-1, helsepersonelloven § 24 og § 41 og journalforskriften § 11). 
Det er ofte mest hensiktsmessig at denne kontakten går via behandlende lege eller primærlege. 

Etter en rettsmedisinsk obduksjon er det politiet som bestemmer hvem som skal få informasjon og 
når. (Straffeprosessloven § 61a og § 61c, påtaleinstruksen § 3-1 og § 3-3. Juli 2014 trer en ny 
politiregisterlov i kraft; § 25 i denne åpner for informasjon til pårørende.) Hvis det ikke er helt 
åpenbart at informasjon kan gis ut bør legen enten henvise de pårørende til politiet eller selv ta 
kontakt med politiet for å forsikre seg om at det er greit å gi ut informasjon. Dette gjelder også når 
det gjelder å gi ut informasjon til den avdødes fastlege eller behandlende lege på sykehus.  

 

Referanser 
Alle lover og forskrifter: www.lovdata.no 

 

Hanoa R, Andresen R. Sykehusdødsfall som skal meldes politiet.  Tidsskr Nor Legeforen 2005; 
125(18): 2518-20 

 
 

  

http://www.lovdata.no


Dokument 6: Meldeplikter 

 

Det er en rekke meldeplikter for leger som har hatt befatning med et dødsfall. Noen er hjemlet direkte 
i lov, andre via helsepersonellovens § 37 (meldeplikt til helseregistre) og helseregisterloven med ulike 
forskrifter. 

Melding om dødsfall (IS-1025) 
Den aller mest basale meldeplikten er at alle leger plikter å gi melding (skrive dødsattest) om dødsfall 
«de blir kjent med i sin virksomhet» (Helsepersonelloven § 36). Dette gjelder alle leger, fra 
legevaktslege til patolog, så lenge man har en yrkesmessig befatning med dødsfallet. Det er en 
allmenn oppfatning at denne plikten angår den legen som formelt har konstatert dødsfallet/synet 
liket. Plikten gjelder ikke dersom legen er tilfeldig forbipasserende ved for eksempel en ulykke.  

Dette betyr at patologen plikter å skrive dødsattest for en person som blir obdusert, dersom dette 
ikke er gjort tidligere.  
Noen ganger blir patolog bedt om å skrive dødsattest på  en avdød som er innbrakt av 
begravelsesbyråer til sykehusets kjølelager i påvente av begravelse, ikke for obduksjon. Som patolog 
har man ingen yrkesmessig befatning med denne type avdøde og utfylling av denne type 
dødsattester anbefales ikke. Ved å skrive dødsattest påtar man seg et ansvar angående avdødes 
identitet, angivelse av dødsårsak, at dødsfallet ikke er meldepliktig etc. Dette er ikke noe legen bør 
gjøre «på bakrommet» uten å få et oppdrag (for eksempel i form av likskue) og tilstrekkelig 
bakgrunnsinformasjon. Begravelsebyråene må i slike tilfeller ta kontakt med legen på åstedet/legen 
som synet liket.  

«Lensmannsmelding» 
I henhold til en gammel bestemmelse i Likbehandlingsloven av 1898 kan et dødsfall meldes direkte til 
tingretten (tidl. skifteretten)/lensmann av to voksne personer, uten at lege har synet liket og skrevet 
dødsattest. I disse tilfellene vil det gå en melding fra lensmannen til den offentlige lege på stedet, 
som da må innhente opplysninger om dødsårsaken. Dette skjer sjeldent og ordningen kommer trolig 
til å falle helt bort. 

Melding til politiet om unaturlig dødsfall (IS-1025 og tlf 02800) 
Er det grunn til å anta at dødsfallet er unaturlig, plikter legen å melde dette til politiet 
(helsepersonelloven § 36 med forskrift FOR 2000-12-21-1378). Det er den lege som fyller ut 
dødsattesten som har det primære ansvar for melding. Melding skal skje snarest mulig, i praksis med 
telefon (nummer 02800 over hele landet). I tillegg leveres kopi av dødsattesten, med avkryssing for 
at melding om unaturlig dødsfall er gitt til politiet. De fleste sykehus har egne rutiner for meldinger 
om unaturlige dødsfall, med konsultasjon av bakvakt eller avdelingsoverlege før politiet kontaktes. 

Dødsfallet er unaturlig dersom det kan skyldes:  

— drap eller annen legemskrenkelse 
— selvmord eller selvvoldt skade 
— ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, fall, trafikkulykke o.l. 
— yrkesulykke eller yrkesskade 
— feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade 



— misbruk av narkotika 
— ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet 
— dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest 
— funn av ukjent lik 

Legen skal melde der det er begrunnet mistanke. Terskelen for å melde skal være lav, kfr rundskriv 
IK-2/02 fra daværende Helsedirektoratet. Det er politiet, ikke legen, som skal ta stilling til om det skal 
iverksettes etterforskning (herunder rettsmedisinsk obduksjon). 

I henhold til straffeprosesslovens § 224 og påtaleinstruksens § 7-4 har politiet skjerpet 
etterforskningsplikt når barn under 18 år dør utenfor helseinstitusjon og det skal i alminnelighet 
gjøres rettsmedisinsk obduksjon (påtaleinstruksen § 13-2, 3. ledd). Når barnet er under 4 år kan det 
være aktuelt med dødsstedundersøkelse i regi av helsevesenet/Folkehelseinstituttet (www.fhi.no). 

Det kan av og til være vanskelig å avgjøre om et dødsfall er meldepliktig, for eksempel dersom en 
person blir funnet død på bopel eller etter et postoperativt dødsfall, når det samtidig foreligger 
alvorlig sykdom. Lovverket åpner for skjønn, men det er bedre å melde for mange enn for få dødsfall. 
Årsaker til svikt i melderutinene kan være: 

— legen er ukjent med regelverket  
— legen kvier seg, vil unngå «styr» 
— ansvarspulverisering, flere avdelinger eller behandlingsnivåer har vært involvert 
— pasienter dør av senfølger etter skader, langt tilbake i tid 
— plutselige dødsfall uten synlige ytre tegn til vold 

Alle mulig unaturlige dødsfall, uansett årsak eller kategori, skal meldes politiet. 
Dødsfall som kan skyldes medisinske feil og lignende skal i tillegg meldes Helsetilsyn og 
Kunnskapssenteret  (såkalt 3.3-melding, se nedenunder).  
Melding skal skje så snart som mulig og ikke vente til etter obduksjon. Som patolog bør man ikke 
obdusere før spørsmålet om melding er avklart. Et dødsfall skal meldes så raskt som mulig for at 
politiet skal kunne sette i gang nødvendig etterforskning. 

Lovmessig er plikten til å varsle politi ved mistanke om unaturlig dødsfall bare pålagt den legen som 
utsteder dødsattesten. Dette utelukker ikke at andre leger også kan (bør) melde om unaturlige 
dødsfall hvis disse oppdages i etterhånd. Helsepersonellovens § 23 og § 24 åpner for denne type 
unntak fra taushetsplikten etter en persons død.  Patologen har altså en mulighet til selv å melde et 
dødsfall til politiet, men som regel  er det hensiktsmessig at det er legen ved klinisk avdeling (utenfor 
sykehus primærlegen) som melder dødsfallet, da det er der de kjenner hendelsesforløpet best.  
Dersom patologen før obduksjonen finner grunn til å tro at dødsfallet er meldepliktig, anbefales å  
kontakte legen som har utstedt dødsattest eller bedt om obduksjon, og ikke  melde dødsfallet på 
egen hånd. Hvis flere avdelinger har vært involvert, forholder man seg først til den avdeling der 
pasienten døde.  
Hvis man oppdager meldepliktige forhold først under obduksjon, skal obduksjonen stanses og 
kliniker kontaktes umiddelbart. I slike situasjoner er det hensiktsmessig at patologen selv ringer 
politiet ( etter å ha varslet kliniker), da patologen er den som har gjort funn. Den videre 
fremgangsmåte avgjøres etter avtale med politiet.   

http://www.fhi.no


Meldeplikt til Helsetilsynet og Kunnskapssenteret ved alvorlig pasientskade 
Ved hendelser i helsevesenet som har ført til (eller kunne ha ført til) alvorlig helseskade hos pasient, 
skal Helsetilsynet varsles (helsepersonelloven § 38 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a). Dette 
gjelder selvsagt behandlingsrelaterte dødsfall, som altså skal meldes både til politiet og Helsetilsynet. 
Varslingen skjer ved e-post til varsel@helsetilsynet.no, senest påfølgende dag. Helsetilsynet tar 
kontakt med melderen og avgjør hvordan saken skal håndteres videre, for eksempel ved å sende ut 
en utrykningsgruppe, der Fylkesmannen (Fylkeslegen) er representert. I institusjon går meldingen om 
behandlingsrelaterte dødsfall til Helsetilsynet vanligvis tjenestevei via 
fagdirektør/sjeflege/kvalitetskoordinator (avhengig av lokale rutiner). Dette i motsetning til 
meldingen til politiet, som skjer direkte fra behandlende lege. 
 I tillegg til disse eksterne meldepliktene skal institusjoner også ha interne kvalitets- og 
meldingssystemer. Melding via disse systemene fritar ikke fra meldeplikten til politi og Helsetilsynet. 
Mer informasjon finnes på www.helsetilsynet.no 

Etter endringer i Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3 skal det ved hendelse som har ført til eller kunne 
ha ført til alvorlig personskade (inkludert dødsfall) sendes anonymisert melding til Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten. Slik melding skal være integrert i institusjonens ordinære 
kvalitets- og meldingssystem. Mer informasjon finnes på www.melde.no  

Det vil sjelden eller aldri være aktuelt at patolog selv sender slike meldinger i forbindelse med 
obduksjon. Imidlertid kan det ved obduksjon gjøres funn som tilsier at behandlende lege skal melde 
dødsfallet til tilsynsmyndigheten og patologen må derfor formidle slike funn så  raskt som mulig. 
Tilsynsmyndigheten vil gjerne ha kopi av obduksjonsrapporten. 

Meldeplikt til MSIS ved enkelte infeksjonssykdommer  
Mange alvorlige smittsomme sykdommer skal meldes nominativt (dvs hvert enkelte tilfelle) til 
Folkehelseinstituttet (MSIS) og smittevernlegen i kommunen (FOR 2003-06-20-740). Noen 
sykdommer er også så alvorlige at de skal varsles umiddelbart per telefon. Meldeskjema og oversikt 
over hvilke sykdommer som til enhver tid omfattes av meldeplikten finnes på Folkehelseinstituttets 
nettsider (www.fhi.no og www.msis.no).  

Der sykdommene påvises ved mikrobiologiske undersøkelser vil rekvirenten vanligvis få påminnelse 
fra laboratoriet om at sykdommen er meldepliktig. Hvis diagnosen fremkommer på annen måte, for 
eksempel ved spesialfarging av histologiske snitt, må patologen selv huske på meldeplikten. Noen 
sykdommer skal meldes også på klinisk mistanke. Hvilke regler som gjelder for den enkelte sykdom 
finnes på de nevnte nettsidene. MSIS vil gjerne ha kopi av obduksjonsrapporten 

Meldeplikt til RELIS ved bivirkninger 
RELIS (Regionalt legemiddelinformasjonssenter) skal ha melding om alvorlige og dødelige bivirkninger 
samt uventede eller nye bivirkninger (legemiddelforskriften § 10-6). Melding skal skje på mistanke. 
Hvert år meldes ca 130 dødelige bivirkninger, noe som trolig er for lite. Mens det tidligere var 
antitrombotiske og antikoagulerende midler som forårsaket flest dødsfall, er det nå medisiner mot 
kreft og medisiner som virker på immunsystemet som dominerer. Det finnes også en liste over 
legemidler som er under særlig overvåkning, enten fordi de er nye på markedet eller man har fått 
mistanke om nye eller alvorlige bivirkninger. Bivirkninger av diagnostika (for eksempel 
kontrastmidler), av vaksiner og av naturlegemidler og lignende skal også meldes. Mer informasjon, 
meldeskjema og liste over legemidler under overvåkning finnes på www.relis.no og 
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www.legemiddelverket.no. Hvis det dreier seg om bivirkning av warfarin (Marevan) skal det fylles ut 
et tilleggsskjema.  

Som hovedregel er det behandlende lege som skal melde, men det er ingenting til hinder for at 
patologen melder (eller begge to). RELIS vil svært gjerne ha kopi av obduksjonsrapporter. 

Dødsfall som følge av overdosering (forgiftning) skal vanligvis ikke meldes RELIS. Unntak er dersom 
man kan ha mistanke om at overdoseringen kan skyldes uhensiktsmessig merkning på pakninger, 
uklarhet ved bytte av legemidler etc. Noen legemidler er under spesiell overvåkning på grunn av 
mistanke om utløsning av suicidal atferd. Dette dreier seg blant annet om midler mot ADHD. 
Overdoser av disse medikamentene må derfor meldes. 

Meldeplikt til kreftregisteret 
Meldepliktig til kreftregisteret (i henhold til kreftregisterforskriften) er alle maligne svulster, alle 
svulster i sentralnervesystemet (både benigne og maligne), alle endokrine svulster (både benigne og 
maligne), alle svulster i urinblæren (både benigne og maligne) og molare graviditeter (alle typer). 
Svulster som oppdages tilfeldig og som er rene bifunn skal også meldes. For obduksjonsfunn skjer 
meldingen ved at det sendes kopi av obduksjonsrapporten. Se for øvrig www.kreftregisteret.no. De 
fleste remissehåndteringssystemer (SymPathy, Doculive) vil melde automatisk dersom man bruker 
SNOMED-koder med en «malign» diagnose. Det er ikke alle avdelinger som har rutine for å SNOMED-
kode bifunn, så her må man passe på selv. Det samme gjelder meldepliktige benigne tumores. 

Melding til dødsårsaksregisteret 
Resultatet av alle obduksjoner skal meldes til dødsårsakregisteret (obduksjonsforskriften og 
dødsårsaksregisterforskriften), der de blir brukt som en korreks til diagnosene på dødsattestene. I 
praksis skjer dette ved innsendelse av kopi av forsiden av rapporten med diagnoser og koder. Ved 
utforming av obduksjonsrapporten er det derfor viktig at alle sentrale funn og forklaringer som er 
nødvendige for å forstå oppsettet fremkommer på forsiden. 

 

Andre meldeplikter 
Det finnes enkelte andre meldeplikter som prinsipielt også gjelder for patologer, men som 
erfaringsmessig ikke er så aktuelle som de som er nevnt ovenfor. 

Melding ved yrkesskade/yrkessykdom: I henhold til arbeidsmiljølovens § 5-3 skal Arbeidstilsynet ha 
melding om yrkesskade/yrkessykdom. Ved dødelig yrkesskade er for øvrig alltid politiet involvert. 
Nærmere informasjon og skjema på www.arbeidstilsynet.no. 

Melding ved feil vedrørende blodkomponenter/blodprodukter: I tillegg til vanlig melding til 
Helsetilsynet (og politi ved dødsfall) skal slike komplikasjoner meldes særskilt til hemovigilans-
enheten ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, www.hemovigilans.no. Slik melding skjer 
via blodbankene. Kfr blodforskriften. 

Melding om svikt i medisinsk utstyr: I tillegg til vanlig melding til Helsetilsynet (og politi ved dødsfall) 
skal Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no) ha melding om feil og uhell i tilknytning til 
medisinsk utstyr, skjema IS-1126. Dersom det dreier seg om elektromedisinsk utstyr skal også 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varsles, ved uhell med ioniserende stråling varsles 
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Statens strålevern. I institusjon går meldingen vanligvis tjenestevei via fagdirektør/sjeflege/ 
kvalitetskoordinator (avhengig av lokale rutiner). 

 

Referanser 
Alle lover og forskrifter: www.lovdata.no 

Helsetilsynet: www.helsetilsynet.no 
Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no 
Legemiddelverket: www.legemiddelverket.no 
RELIS: www.relis.no 
Folkehelseinstituttet: www.fhi.no 
MSIS: www.msis.no 
Kreftregisteret: www.kreftregisteret.no 
Hemovigilans: www.hemovigilans.no 
Meldeenheten ved Kunnskapssenteret: www.melde.no 
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SERTIFISERING FOR OBDUKSJONSTEKNIKERE  
 
 
Informasjon 
 
Sertifisering bidrar til å kvalitetssikre og dokumentere kunnskap.  
Sertifiseringen gir obduksjonsteknikerfaget en sterkere forankring for personell med lang 
erfaring i yrket, samtidig vil være et tilbud og en mulighet for nyansatte til raskere å 
opparbeide faglig kompetanse, på et standardisert sertifiseringsnivå.  
Den teoretiske delen av sertifiseringen tilbys gjennom et nettbasert studium i anatomi og 
fysiologi, samt deltakelse på et sertifiseringskurs i regi av NMT og DNP. Hvis kandidaten kan 
dokumentere minimum 10 studiepoeng i fagene anatomi og fysiologi, fra tidligere/annen 
studieenhet, kan dett søkes godkjent av sertifiseringsorganet. Den praktiske delen av 
sertifiseringen kvalitetssikres gjennom ”Skjema for egendokumentasjon ” (vedlegg 1) signert 
av avdelingsoverlege/sjef.  
Oppsummert vil gangen i et sertifiseringsløp se slik ut: 
 

1) Sende signert ”Skjema for egendokumentasjon” til  
Godkjenningsorganet for å få bekreftet oppfylte praksiskrav. 
 

2) Gjennomføre nettstudium i grunnleggende anatomi, fysiologi.  
 

3) Delta på sertifiseringskurs i regi av NMT og DNP med bestått eksamen. 
 

4) Når punkt 1-3 er fullført blir kandidaten ”sertifisert obduksjonstekniker.” 
Sertifiseringen har gyldighet i 5 år fra dato for bestått eksamen.  

 
Se ”Flytskjema for sertifiseringsløp” (vedlegg 2) 
 
 
Hvem kan sertifiseres?   
 
Se ”Flytskjema av sertifiseringsløp” (vedlegg 2) 
 

· Kandidater med generell studiekompetanse 
· Kandidater uten generell studiekompetanse  
· Kandidater med dokumentert 10 års tjeneste eller mer 
· Kandidater utenfor Norge 

 
Betingelse for alle kandidater er at ”A) Praktisk del av sertifisering” er bekreftet i ”Skjema 
for egendokumentasjon”. 
 
 
 
 



 
A) Praktisk del av sertifisering 
 
For å bli tatt opp som kandidat til sertifisering må følgende kriterier være bekreftet i ”Skjema 
for egendokumentasjon”: 
 

· Fullført 2 års tjeneste eller mer innen obduksjonsteknikerfaget. 
· Utført teknisk del av 50 obduksjoner eller flere 
· Utført teknisk del av 5 foster/barne obduksjoner eller flere 
· Utført minimum 80 stell og nedlegg i kiste 

 
 
 
B) Teoretisk del av sertifisering 
 

1) Anatomi, fysiologi kompetanse med dokumentert minimum 10 studiepoeng. Dette 
tilbys blant annet gjennom NKI nettstudier: www.nki.no 

 
2) Sertifiseringskurs med følgende tema: 

  
· Obduksjonsteknikk, prøvetaking (blod, urin, øyevæske, femurmarg, columna, medulla 

spinalis, lårvener samt muskelvev til DNA/toksikologi) og utvendig undersøkelse. 
· Lovverk og forskrifter 
· Hygiene og smittespredning; tiltak på obduksjonssalen, egenbeskyttelse, ulike 

smitteregimer. 
· Sorg og sorgarbeid, etikk, møte med pårørende, begravelsesskikker i ulike religioner 

og kulturer 
· Stell av døde, nedlegg i kiste, påkledning og kiste varianter 

 
 
Sertifiseringskurs avsluttes med multiple choice-test: 
65% riktig = bestått 
Ikke bestått = må ta ny prøve  
 
 
 
            
Overgangsordning 
 
Det vil være en overgangsordning for teknikere med dokumentert 10 års 
yrkeserfaring/kompetanse eller mer. For disse teknikerne vil man i en overgangsperiode 
frem til 2020 kunne likestille praktisk erfaring, med nettbasert studie i grunnleggende 
anatomi, fysiologi. Dette innebærer dog at kandidaten på egenhånd må lese boken: Anatomi 
og fysiologi av Taraldsen og Solstad ISBN 978 – 82 – 998521 – 1 – 1  
Dette verifiseres på egendokumentasjonsskjema (vedlegg 1)  
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5-årige resertifiseringsintervaller 
 
For å ivareta sin sertifisering, er en resertifisering hvert 5. år og tidligst etter 3 år, påkrevet. 
Resertifiseringen ivaretar en faglig standard, for den sertifiserte obduksjonsteknikeren.  
For å bli resertifisert må ”Skjema for resertifisering” (vedlegg 3) signert av 
avdelingsoverlege/sjef sendes til sertifiseringsorganet.  
En er selv ansvarlig for å sørge for resertifisering etter 5 år.  
 
Minimumskrav til resertifisering: 

 
· Utført teknisk del av 100 obduksjoner  
· Utført/deltatt på teknisk del av 25 foster/barne obduksjoner  
· Utført/deltatt på 600 stell og nedlegg i kiste 
· Deltatt på 2 fagkurs (nasjonalt eller internasjonalt) Ett av kursene kan erstattes med 

hospitering ved annen patologisk/rettsmedisinsk avdeling 
· Foretatt eller deltatt på 1 nedlegg i sinkkiste i forbindelse med utenlandstransport 

(kan inngå som en del av hospiteringspraksis) 
· Foretatt eller deltatt på 1 åpninger av sinkkiste i forbindelse med mottak fra utland 

(kan inngå som en del av hospiteringspraksis) 
 
 
 
Obduksjonsteknikere som resertifiseres etter 5 år blir honorert med ”5-års 
resertifiseringsdiplom med ny utløpsdato”, som beskriver og gir anerkjennelse for 
yrkesutøverens faglige utvikling. Resertifisert obduksjonstekniker kan anføre ”D1” til sin 
tittel etter første resertifisering, ”D2” etter andre osv. 
 
 
 
Annet 
 
Dersom kandidaten har vansker med å oppnå praksiskrav ved eget arbeidssted, kan NMT 
kontaktes for å bistå med hjelp til hospitering ved egnet sykehus/institutt. 
 
 
 
 
 
  



           Vedlegg 1 

SKJEMA FOR EGENDOKUMENTASJON 
OBDUKSJONSTEKNIKERE  
 
Tjenestetid: 
Det bekreftes herved at ………………………………………………… har 
følgende praksis som tekniker: 
 
Fra dato/år Til dato/år Arbeidssted 
 
…………………. …………………. …………………………………………………… 
…………………. …………………. …………………………………………………… 
…………………. …………………. …………………………………………………… 
…………………. …………………. …………………………………………………… 
…………………. …………………. …………………………………………………… 
 
 
Følgende praksiskrav er oppfylt: 

· Utført teknisk del av 50 obduksjoner eller flere 
· Utført teknisk del av 5 fosterobduksjoner eller flere 
· Utført minimum 80 stell og nedlegg i kiste 
· Fullført 2 års tjeneste eller mer innen obduksjonsteknikerfaget 
 

Overgangsordning for kandidat med over 10 års tjeneste: 
 
Bekreftelse lest: ” Anatomi og fysiologi  
av Taraldsen og Solstad  
ISBN 978 – 82 – 998521 – 1 – 1  
    
 
 
 
…………………………     ………………………… 
Avd.overlege sign     kandidat sign 
                          



SKJEMA FOR RESERTIFISERING    Vedlegg 2 

OBDUKSJONSTEKNIKERE  
 
Tjenestetid: 
Det bekreftes herved at ………………………………………………… har 
følgende praksis som tekniker etter endt sertifisering: 
 
Fra dato/år Til dato/år Arbeidssted 
 
…………………. …………………. …………………………………………………… 
…………………. …………………. …………………………………………………… 
…………………. …………………. …………………………………………………… 
…………………. …………………. …………………………………………………… 
…………………. …………………. …………………………………………………… 
 
Følgende praksiskrav er oppfylt: 

· Utført teknisk del av 100 obduksjoner  
· Utført/deltatt på teknisk del av 25 fosterobduksjoner  
· Utført/deltatt på 600 stell og nedlegg i kiste 
· Deltatt på 2 fagkurs (nasjonalt eller internasjonalt). Ett av 

kursene kan erstattes med hospitering ved annen 
patologisk/rettsmedisink avdeling 

· Foretatt eller deltatt på 1 nedlegg i sinkkiste i forbindelse med 
utenlandstransport. (kan inngå som en del av 
hospiteringspraksis) 

· Foretatt eller deltatt på 1 åpninger av sinkkiste i forbindelse 
med mottak fra utland. (kan inngå som en del av 
hospiteringspraksis) 
 

Bekreftelse på relevant kompetansebygging utover praksiskrav 
vedlegges og sendes godkjenningsorganet. 
 
 
…………………………     ………………………… 
Avd.overlege sign    



Flytskjema for sertifiseringsløp, obduksjonsteknikere 
 
 
 
 
 
  kandidat sign 

 

 

 

 

KANDIDATER 

Generell studiekompetanse 
eller relevant fagbrev/ 
yrkeskompetanse fra VGO 
eller helsefaglig 
profesjonsutdanning på 
høgskolenivå 

KANDIDATER 
 

Med over 10 års tjeneste i 
obduksjonsteknikerfaget 

KANDIDATER 

Uten generell 
studiekompetanse 

KANDIDATER 

Arbeider utenfor Norge 

(Skandinavia) 

FULLFØRT OG DOKUMENTERT: 
(”Skjema for egendokumentasjon”, vedlegg 1) 

 
        - 2 års tjeneste eller mer innen obduksjonsteknikerfaget 
        - Utført teknisk del av 50 obduksjoner eller flere 
        - Utført teknisk del av 5 foster/barne obduksjoner eller flere 
        - Utført 80 stell og nedlegg i kiste eller flere 

 ANATOMI OG FYSIOLOGI MINIMUM 10 STUDIEPOENG 
(NETTSTUDIE TILBYS BLANT ANNET GJENNOM NKI) 

Søker opptak 
på studium 

etter 
gjeldende 
kriterier 

Overgangs
- ordning 
frem til 

2020 

 
Realkompetanse- 
vurderes av HIL 

 

 
Realkompetanse- 
vurderes av HIL 

 

SERTIFISERINGSKURS I REGI AV NMT: 
- Obduksjonsteknikk, prøvetaking og utvendig undersøkelse m.m 
- Lovverk og forskrifter 
- Hygiene og smittespredning 
- Sorg og sorgarbeid, etikk, møte med pårørende, begravelsesskikker i ulike religioner og kulturer 
- Stell av døde, nedlegg i kiste, påkledning og kistevarianter 

 
 

SERTIFISERT OBDUKSJONSTEKNIKER 
SERTIFIKAT signert DNP og NMT utdeles, og kandidat blir tildelt tittelen ”Sertifisert obduksjonstekniker”.  

Varighet på sertifisering er 5 år fra utstedelse. 

RESERTIFISERING MED 5-ÅRS INTERVALLER 
(”Skjema for resertifisering”, vedlegg 3) 

Sertifisert obduksjonstekniker som søker om og får godkjent resertifisering etter gjeldende kriterier blir tildelt DIPLOM. 
Resertifisert obduksjonstekniker kan anføre ”D1” til sin tittel etter første resertifisering, ”D2” etter andre osv. 

Har 
dokumentert 

10 studiepoeng 
i anatomi/ 
fysiologi 









 
 

Kreftstrategi - Patologi 
 
 

 
 
    Forord 
 
 
Helse- og omsorgsdepartementet besluttet våren 2012 at det skal utarbeides og lanseres en ny 
nasjonal kreftstrategi. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide dette. Kreftsykdom er 
en stor nasjonal utfordring, og forventningene til kvalitet på utredning, behandling og 
oppfølgning er høye. 
I forbindelse med utarbeidelse med den nye nasjonale kreftstrategien 2013-2017, ser vi at 
patologifaget er lite omtalt, og det mangler konkrete tiltak. Styret i Den norske 
patologforening (DNP) besluttet derfor å utarbeide et eget strategidokument og nedsatte en 
arbeidsgruppe bestående av Anne Skarshaug, representant i skrivegruppen til 
Helsedirektoratet (Universitetssykehus i Nord Norge), Cecilie Alfsen, nettredaktør i DNP 
(Akershus universitetssykehus), Rune Lilleng, leder av spesialistkomiteen DNP (Drammen 
sykehus), Tor Arne Hansen, leder av Kvalitetsutvalget DNP (Universitetssykehus i Nord 
Norge), Hege A. Sætran, leder av Fagutvalget DNP (Haukeland universitetssykehus), Lars A. 
Akslen, professor (CCBIO, Universitet i Bergen/Haukeland Universitetssykehus) og Ying 
Chen, leder i DNP (Akershus universitetssykehus).  
 
Dokumentet er utarbeidet av arbeidsgruppen, forankret i faggruppeledere og bearbeidet av 
styret. Wenche Reed, nestleder i DNP, har editert dokumentet. Det blir et supplement til den 
nasjonale kreftstrategien som ble lansert i juni 2013. Dokumentet vedtas på DNPs årsmøte 
mars 2014. 
 
Vi håper at dette kreftstrategi-dokumentet kan være nyttig for videre arbeid med å sikre god 
kvalitet og effektivitet i kreftdiagnostikk og -behandling og hjelpe til å realisere 
målsetningene til Sammen – mot kreft - Nasjonal kreftstrategi 2013-2017.  
 
 
 
 
Ying Chen 
Leder, Den norske patologforening 
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Kreftstrategi - Patologi 

 
 
 

Bakgrunn 
 

Juni 2013 kom den nye nasjonale kreftstrategien fra Helse- og omsorgsdepartementet Sammen – mot 
kreft - Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 (1).   

 
Kreftstrategien bygger på tidligere utarbeidede strategier utgitt i 1999, 2004 og 2006. Patologisk 
anatomisk diagnostikk blir ikke omtalt særskilt. Heller ikke i den forrige nasjonale kreftstrategi 
”Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009”, senere forlenget til 2011 (2), ble patologifaget omtalt 
separat. Det ble dog fastslått at det skulle være en nasjonal målsetting at diagnostikk av potensiell 
kreftsykdom i spesialisthelsetjenesten skulle skje innenfor forsvarlige tidsfrister, være hensiktsmessig 
organisert, ha høy kvalitet og være likeverdig tilgjengelig. Det ble også fastslått viktigheten av å få på 
plass nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling og standarder for utredning og diagnostikk. 
Spesielt ble det nevnt tiltak for å kvalitetssikre diagnosene bedre. Kreftplanen fra 2004 (3) er det 
eneste kreftstrategiske dokument som omtaler patologifaget spesifikt, vektlegger fagets betydning og 
gir en grundig gjennomgang av behovene. En rekke konkrete tiltak ble foreslått, som økte ressurser til 
patologiavdelingene og normerte frister for svartid.  
 
I den nye nasjonale kreftstrategien er patologifaget kun indirekte nevnt. Den norske patologforeningen 
ser det derfor som hensiktsmessig å utarbeide et eget strategidokument for patologifaget, som et viktig 
supplement til den nasjonale kreftstrategien med fokus på de mål, delmål og tiltak som er særskilt 
relevant for patologi, og hvor tiltak innen patologifaget vil være nødvendige for å kunne realisere 
målsetningene til Sammen – mot kreft - Nasjonal kreftstrategi 2013-2017. De foreslåtte tiltak i dette 
dokumentet er i tråd med foreningens interne strategidokumenter; Rapport fra forskningsutvalget 
2009, Strategi for biobankvirksomhet 2010, Strategi for patologi 2012. 
 
 
Oppsummering av de viktigste målene i Nasjonal kreftstrategi 2013-2017  
 
· En mer brukerorientert kreftomsorg 
 
Et viktig mål er bedre informasjon, både til den enkelte pasient og til befolkningen. 
Viktige tiltak er å utvikle digitale selvhjelpsverktøy og mulighet for innsyn i egen journal, og mulighet 
for kommunikasjon med helsetjenesten. 
  
· Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp 
 
Pasientene skal oppleve at tjenestene henger sammen uten unødige forsinkelser. Målet om at 80 % av 
kreftpasienter skal starte behandling innen 20 virkedager etter at henvisningen er mottatt. Det må 
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etableres gode systemer for rask og presis utredning og diagnostikk, for eksempel diagnosesentre for 
pasienter med uklare alvorlige tilstander og prostatasentre. 
 
· Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging 
 
Det er nødvendig med målrettet informasjon om soling og risiko, og å styrke arbeidet for økt 
oppslutning om HPV vaksineprogrammet og nasjonale screeningprogrammer. 
 
· Flere skal overleve og leve lenger med kreft 
 
Det er nødvendig å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å kunne møte den store økningen i 
antall krefttilfeller i årene som kommer. Det må også sikres tilgang på personell med nødvendig 
kompetanse. Det er også viktig å øke antallet kliniske studier og øke antall studier med deltakelse av 
barn, unge og eldre. 
 
· Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende 
 
Det må legges til rette for at rehabilitering er en integrert del av forløpet for 
kreftpasienter.  
 
 
Status og utviklingstrekk for patologi 

 
Antall krefttilfeller øker, og hvert år diagnostiseres ca. 30 000 nye krefttilfeller. 
 
 

 
 
 
Kreftregisterets prognoser tilsier at i år 2030 vil nesten 40 000 personer få en kreftdiagnose årlig. 
Nesten alle kreftdiagnoser baserer seg på resultatet fra celleprøver (cytologiske prøver) og vevsprøver 
(histologiske prøver) innsendt til patologiavdelingene (4).  
 
Vevsprøvene fra kreftpasienter kan ikke analyseres maskinelt og diagnosene baserer seg på 
manuell og subjektiv undersøkelse av materialet, makroskopisk og mikroskopisk. Dette arbeidet 
utføres hovedsakelig av patologer, som utfører mikroskopisk undersøkelse og er ansvarlige for 
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diagnosene. Opparbeiding av prøvene og tilrettelegging av patologidiagnostikken skjer i tett samarbeid 
med bioingeniører og annet personale på patologiavdelingen. Store deler av dette arbeidet er også 
basert på manuelle, eller delvis manuelle prosedyrer som krever godt utdannet personell. 
 
Patologi er et fag i rask utvikling. Kreftprøver blir undersøkt mer omfattende. Nye diagnostiske 
metoder innen molekylærpatologi og nye målrettede behandlingsstrategier basert på fenotyping og 
genotyping byr på utfordringer med hensyn til ressurser og rekruttering til faget. Kartlegging og bruk 
av nye biomarkører i forbindelse med skreddersydd kreftbehandling er i ferd med å etablere seg som 
en stor og ressurskrevende oppgave for patologiavdelingene. Basert på erfaringer så langt vil dette 
arbeidet ikke kunne automatiseres og må utføres av spesialister.  

 
Helsetilsynet gjorde i 2010 en vurdering av risikobildet av norsk kreftbehandling, og konkluderte 
med at risikonivået i norsk kreftbehandling var for høyt. De fire viktigste risikofaktorene var knyttet til 
forsinket diagnostikk, mangler ved informasjonsflyt, diskontinuitet i behandlingen og mangelfull 
komplikasjonsovervåking (5). 

 
Arbeidsmengden i patologilaboratoriene knyttet til celle- og vevsdiagnostikk har vist en økende 
trend på 3-4 % årlig over de siste 30 år. I tillegg til at nye screeningprogrammer har blitt initiert, har 
også panelet av diagnostiske tilleggsmetoder blitt utvidet (molekylær patologi). Dette gjelder særlig 
nye immunmarkører og molekylærbiologiske parametre. Det foregår også utstrakt tverrfaglig 
møteaktivitet med klinikere, noe som er meget tidkrevende for patologene. Utvidelsen skyldes først og 
fremst forskningsbaserte fremskritt som gir klinikere bedre muligheter for oppfølgning av pasientene 
og retningslinjer gitt i de nasjonale krefthandlingsplanene. Situasjonen illustreres med følgende 
tabeller (tallene er hentet fra Den norske patologforenings årsrapporter for årene 2008-2012):  

 
 

År Antall vevsprøver  Totalt antall mikroskopiske 
undersøkelser av patolog  

Spesialundersøkelser  

2008 415380 1 611 674 42 733  
2009 424427 1 748 639 47 961  
2010 449217  1 958 586 52 980  
2011 467425  2 019 276 68 341  
2012 490 559 

 
2 047 825 
 

61 390 
 

Total økning  17 % 27 % 43 % 

 
 

 
År  Antall spesialistårsverk Antall årsverk leger i 

spesialisering 
2008 173,2 71 
2009 180,5 70 
2010 180 70 
2011 181 70 
2012 190 68 
Total endring +9,7 % -4,2 

 
Svartid på kreftprøver er økende. Svartiden ved enkelte patologiavdelinger har de siste tre årene økt 
fra 2 uker til 6-8 uker for uprioriterte prøver (prøver som ikke er merket hasteprøver) (6).  Svartiden er 
ikke bare avhengig av legemangel, men har også vært påvirket av mangel på kontorpersonale og 
bioingeniører. Noen avdelinger har måttet si fra seg prøver, som videresendes andre avdelinger med 
bedre kapasitet eller til et av to private patologilaboratorier. Privatlaboratoriene kan avlaste 
patologiavdelinger på visse områder (antatt enklere prøver, for eksempel hudprøver), men mer 
avansert kreftdiagnostikk må skje innen et kreftdiagnostisk fagmiljø i tett samarbeid med fagmiljøene 
til andre medisinske spesialiteter innen kreftbehandling ved offentlige patologiavdelinger..  
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Antall obduksjoner er lavt og utføres bare ved 8 % av alle dødsfall av voksne (NOU 2011: 21). 
Dette er et problem spesielt innen kreftepidemiologi og vanskeliggjør beregninger av 
insidensendringer over tid. Lavt obduksjonstall gir også usikkerhet med hensyn til vurdering av effekt 
og bivirkninger av kostbare kreftmedikamenter. 

 
Til tross for økt prøvetall og økt kompleksitet, er ikke antall patologistillinger økt i tilsvarende. 
Forutsatt en gjennomsnittlig økning i prøvetall på 3 %, stipulerte Legeforeningen i 2009 et behov for 
60 % flere patologer fram til 2017, eller 166 nye spesialister. Antall utdanningsstillinger ble anbefalt 
økt med 11 % per år over fem år, til i alt 117 nye stillinger (7). Det er også mangel på bioingeniører og 
kontorpersonale. 
 
To ulike IKT-løsninger benyttes ved de til sammen 17 patologiavdelingene. Ingen av de to 
systemene er primært laget for kommunikasjon med pasientjournal. Bare få avdelinger har utstyr for 
digital håndtering av snitt, og bare én avdeling benytter dette rutinemessig i diagnostikk. Digital 
diagnostikk er pr i dag mer tidkrevende enn bruk av mikroskop, men teknikken åpner for forbedret 
pasientsikkerhet, enklere kvalitetssikring av diagnoser, bedre kommunikasjon med annet 
helsepersonell ansvarlig for behandling av pasientene, særlig i tverrfaglige møter, alternativ lagring og 
gir ikke minst mulighet for eksterne arbeidsstasjoner. Elektronisk kommunikasjon med kliniske 
avdelinger for hurtigdiagnostikk har vært bruk i patologifaget, men løsningene har ikke vært optimale 
og er dessuten tidkrevende.  
 
Lagringsforholdene for de diagnostiske biobankene er kritikkverdige ved de fleste 
patologiavdelinger (8). Patologiavdelingene forvalter en enorm mengde diagnostisk materiale (> 20 
mill prøver fra > 12 mill mennesker) i sine biobanker, som representerer en viktig kilde til biologisk 
forskning. 
 
Mangelfull oppdatering av kodeverket vanskeliggjør kvalitetssikring og forskning. Kodepraksis 
varierer sterkt mellom avdelingene. Kodeverket (norsk SNOMED) er sist oppdatert i 1995 (9) og bør 
oppdateres. Det eksisterer i dag ingen mulighet for sentrale søk i det nasjonale patologimaterialet. 
Nylig har Helsedirektoratet laget utkast til nytt kodeverk (NEKLAB), for laboratorietjenestene (10). I 
høringsuttalelsen fra Legeforeningen (11) påpekes vanskelighetene med å kode data fra 
patologiavdelingene fordi disse ikke bygger på automatisert og maskinell diagnostikk. En inkludering 
av patologidiagnostikken vil være unødvendig ressurskrevende og ikke gi de overvåkingsgevinster 
som ventes for andre laboratoriefag.   
 
Finansieringsmodell og interne prioriteringer i helseforetakene har gitt ringvirkninger for 
kreftdiagnostikken. Omlegninger i finansieringsmodellen for laboratoriefagene har bevisst gått bort 
fra stykkprisfinansiering til en modell basert på rammer og en liten del av finansieringen basert på 
prosedyretakst. Dette har vært hensiktsmessig for å begrense bruken av laboratorieundersøkelser. 
Imidlertid er økningen av prøver til patologiavdelingene nøye sammenkoblet med epidemiologisk 
utvikling av kreftforekomst i befolkningen, og det forekommer i svært liten grad overforbruk. Ved 
innføring av nye metoder har heller ikke rammefinansieringen til laboratoriene fulgt etter, slik at det 
oppstår uhensiktsmessig underfinansiering av metoder som er viktig for å kvalitetssikre moderne og 
kostbar kreftbehandling. I en finansieringsmodell som har gitt Helseforetakene større ansvar for 
prioritering har det vært vanskelig for mange små patologiavdelinger å bli tilstrekkelig prioritert.  
Resultatet har vært et økende gap mellom finansiering og oppgaver for patologiavdelingene  
 
 
Nasjonale målsetninger – tiltak for patologivirksomheten 
Det haster med igangsetting av nødvendige tiltak. Tiltak innen patologi knyttes opp til de nasjonale 
målsetningene og delmålene i Nasjonal kreftstrategi 2013-2017.  
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Målområde 1: En mer brukerorientert kreftomsorg 
 
Tjenestene skal bli mer brukerorientert og det igangsettes flere tiltak nasjonalt for å bidra til en mer 
aktiv pasientrolle. Det er et ønske at pasientene skal få oppdatert informasjon om diagnose, utredning 
og behandling. Det skal utvikles selvbetjeningsløsninger i regi av helsenorge.no., som gjør det enklere 
for pasienter å få tilgang til egne helseopplysninger. Det er vesentlig at disse opplysningene er best 
mulig kvalitetssikret.  
 
Tiltak: 
 
· Patologer skal bidra til kvalitetssikret informasjon om kreftdiagnose til pasienten 
 
· Bruk av standardiserte diagnostiske maler for besvarelse av kreftdiagnoser etter ”Veileder i 

biopsibesvarelse av maligne svulster” utgitt av DNP (12) 
 
· Patologer opparbeider spesialkompetanse innen de ulike organgruppene og inngår i team for den 

enkelte diagnosegruppen (som brystkreft-team, lymfekreft-team, osv.) 
 
 
 
Målområde 2: Norge skal bli et foregangsland for gode 
pasientforløp 
 
80 % av alle kreftpasienter skal starte behandling innen 20 virkedager etter at henvisningen er mottatt. 
Patologi er i dag en av de viktigste flaskehalsene i pasientforløpet. Behovet for rekruttering til faget 
må oppdateres og tiltak iverksettes.  
 
De nye diagnostiske teknikkene er en betingelse for utvikling av nye behandlingsmetoder. 
Implementering må samordnes med de kliniske fagene. Patologifaget er og må være inkludert i det 
terapeutiske teamet. Dette må få konsekvenser for oppgavefordelingen i de kliniske fagene. Noen 
diagnosegrupper er avhengig av samlokalisering for å få optimalt utbytte, andre kan tillate annen form 
for praktisk samarbeid. Patologifaget må inngå i utformingen av handlingsprogrammene. Spesifiserte 
krav til undersøkelser må defineres. 
 
En form for subspesialisering gjennom intern oppgavefordeling er nødvendig for å dekke visse 
diagnosegrupper. Spesifikke kompetansekrav må stilles. Det gjelder både vanlige diagnoser som 
brystkreft og tarmkreft og for mer sjeldne diagnoser som lymfekreft og bindevevskreft (sarkomer). 
Bruk av de nye teknikkene må innarbeides i patologiutdanningen. Fagmiljøene må selv ta stilling til 
eventuell formalisering/akkreditering av kompetanse ved subspesialisering. 
 
Det må etableres ordninger for kompetansesikring/vedlikehold/utvikling etter samme prinsipp som for 
øvrige spesialiteter. Faglig kompetanse og kvalitet er nært forbundet. Faglig kompetanse forutsetter 
jevnlig faglig oppdatering.  Kvalitet forutsetter gode rutiner og optimale tekniske løsninger. Et aktivt 
forskningsmiljø er nødvendig for kompetanseutvikling. 
 
Tiltak: 
 

· Sørge for tilstrekkelig kapasitet i alle ledd med balanse mellom krav og ressurser 
 
· Tiltak for å øke antall legestillinger til patologifaget må kartlegges og iverksettes. 

Utdanningsstillinger og nye spesialiststillinger må følges av øremerkede midler 
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· Kostnadene til alle typer patologidiagnostikk må gjennomgås og justeres regelmessig, i 

samråd med patologer, slik at takstene gjenspeiler kostnadene for den enkelte undersøkelse, 
også når det innføres nye tester 

 
· Patologer skal aktivt inngå i etablerte multidisiplinære team/diagnosesentra  

 
· 80 % av prøver med mistanke om kreft bør være besvart innen 7 virkedager 

 
· Det må tilrettelegges på de enkelte avdelinger for jevnlig oppdatering av faglig kompetanse, 

gjennom kursdeltagelse og fordypningspermisjoner  
 

· Hospiteringsordninger for spesialistkandidater bør systematiseres og organiseres av 
universitetsavdelingene 

 
· Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster i 2012 (12) brukes som mal for all 

kreftdiagnostikk og blir oppdatert årlig av faggruppene i DNP  
 

· Faglig krevende diagnoser og alle nye kreftdiagnoser hos en pasient må dobbeltsikres langt 
mer enn i dag (flere prøver må vurderes av to patologer) 

 
· Alle patologiavdelinger av normert størrelse bør ha ansatt personale med særskilt 

molekylærbiologisk kompetanse (både leger og ikke-leger/bioingeniører) 
 

· Etablering av væskebasert cytologi som gir bedre kvalitet og økte muligheter for å utføre 
spesial-/molekylærundersøkelser 

 
· Avdelingsstrukturen i Norge bør gjennomgås med hensyn til mulige utvidelser av driften, evt. 

sammenslåinger og ambulant tjeneste 
 

· Kodeverket innen patologi (norsk SNOMED) oppdateres og det arbeides for ensrettet koding 
på nasjonalt plan  

 
· Helseregionene pålegges å sikre ressurser til akkrediteringsarbeidet på de enkelte 

patologiavdelinger 
 

· Innføring av digital håndtering av preparater gjennom scanning av snitt er viktig verktøy i 
kvalitetssikringsarbeidet. Det øker også mulighet for digital demonstrasjon av preparater og 
konsultasjon mellom patologiavdelinger.  

 
· Full elektronisk rekvirering og besvarelser gjennomføres snarest ved alle avdelinger, med 

målsetning om en felles nasjonal løsning. Det bør også legges til rette for elektronisk 
kommunikasjon mellom patologiavdelingene 

 
· Teknisk personell og andre støttefunksjoner må styrkes 

 
· Investere i ny teknologi og utstyr for å få bedre og raskere forbehandling og forberedelse av 

vevsprøvene 
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Målområde 3: Norge skal bli et foregangsland innen 
kreftforebygging 

 
Det er en nasjonal målsetning av screeningprogrammer mot kreft skal ha dokumentert effekt på 
sykelighet og dødelighet. Implementering av nye screeningprogram eller behandlingsrelaterte 
parametre må ikke iverksettes uten vurdering og sikring av nødvendige ressurser (maskiner/utstyr 
og personale) til patologisk diagnostikk.  

 
Tiltak: 
 
· Innføring av nye screeningprogrammer eller endring av eksisterende programmer, må følges 

av økonomiske midler til de patologiavdelinger som skal håndtere materialet 
 

· Patologer bør involveres ved kost/nytte vurdering av HPV vaksineprogrammet, bla. ved 
vurdering av det cytologiske prøvemateriale 

 
 

Målområde 4: Flere skal overleve og leve lenger med kreft 
 

Nasjonale målsetninger er at kreftpasienter i Norge tilbys diagnostikk og behandling på høyt 
internasjonalt nivå. Norsk kreftforskning skal være på høyt internasjonalt nivå. Kreftregisteret skal 
videreutvikles.  
 
Forskning og videreutdanning av spesialister i patologi er nødvendig for å sikre en diagnostisk 
service av høy kvalitet, og det er en pålagt virksomhet. Forskningsoppgaver for 
spesialistkandidatene vil kunne styrke utdannelsen og gi økt innsikt og kompetanse i patologifaget 
Det er etablert kurs om Forskning i patologi (2012) for særlig å sikre LIS basiskunnskaper om 
forskningstradisjoner og ulike prosjektmuligheter. Dette bør etableres som et obligatorisk kurs. 
Forskning er av vesentlig betydning for etablering av kompetanse og fagutvikling ikke minst i 
kreftfeltet som utvikles særlig raskt. 
 
Patologiavdelingene forvalter landets største biobanker, med celle- og vevsprøver fra store deler 
av befolkningen, lagret som farget materiale på objektglass eller i parafinblokker.  Å ivareta dette 
for senere kvalitetskontroll og forskning er en nasjonal oppgave.  I tillegg er patologiavdelingene 
naturlig hovedaktør for innsamling av ferskt materiale fra operasjonspreparater. Det opprettes 
stadig flere forskningsbiobanker for ferskt, frosset materiale med tanke på anvendelse i pågående 
forskningsprosjekter eller for framtidig anvendelse til forskning. 
 
Tiltak: 
 
· Biobankene ved patologiavdelingene er den største kilden til materiale for kreftforskning i 

Norge. Det bør avsettes nok ressurser til avdelingens biobankvirksomhet og 
lagringsforholdene for diagnostisk biobankmateriale må gjennomgås og sikres slik at de er i 
stand til å forvalte materialet på en hensiktmessig måte for dagens og morgendagens 
kreftforskning.. 

 
· Det må legges til rette for elektronisk overføring av patologidiagnosene til kvalitetsregistrene 

til Kreftregisteret  
 
· Patologidiagnosene, som ligger til grunn for Kreftregisterets data, må kvalitetssikres  
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· Patologer må delta i utformingen av nasjonale handlingsprogrammer 

 
· Kreftforskning i patologi må integreres i rutinediagnostikk  

 
· Patologer bør delta aktivt i translasjonsforskningsprosjekter 

 
· Ressurser til FOU-prosjekter bør synliggjøres i avdelingsbudsjettene og det må legges til rette 

for økt satsning på klinisk rettet forskning innen patologi  
 

· Alle universitetsavdelinger bør ha minst en D-stilling 
 

 
Målområde 5: Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og 
pårørende 

 
Det er en nasjonal målsetning å styrke tilbudet innen rehabilitering og palliativ behandling. Her er 
det ikke aktuelt med noen tiltaksplan for patologi. 
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http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Sykehus/kreftstrategi%202006-2009.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/53225/Kreftrapporten%20fra%202004.pdf
http://www.kreftregisteret.no/Global/Cancer%20in%20Norway
http://www.dagbladet.no/2012/05/14/kultur/debatt/debattinnlegg/kreftbehandling/patol
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norspatologforening/DNP-stoff/Horinger-og
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1192.aspx
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1198.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Documents/nytt-kodeverk-for
http://legeforeningen.no/legeforeningen-mener/horingsuttalelser/2012/horing---av-nytt
http://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norske-patologforening/DNP-stoff/Veiledere










Forslag til endring av DNPs Fagutvalg 
 
Styret i DNP foreslår at Fagutvalget i DNP endrer navn og mandat, og at utvalget 
utvides, som skissert under:  
 
 
Navn:   
 
Kurs og utdanningsutvalg i Den norske patologforening (KU) 
 
 
Sammensetning:  
 
5 medlemmer 
 1 fra styret i DNP 
 1 fra spesialitetskomitéen 
 3 øvrige 

Både LIS og spesialister bør være representert i utvalget 
 
 
Oppnevning:  
 
Utvalget oppnevnes av styret for fire år, med mulighet for gjenvalg.  
Utvalget konstituerer seg selv på første møte, og velger da leder og nestleder.  
 
 
Mandat:  
 
Utarbeide og jevnlig oppdatere kursplan for spesialistutdanningen i patologi.  
Påse at kursplanen blir fulgt opp.  

  
Være koordinator for arrangører som ønsker å holde andre kurs enn de som inngår i 
kursplan, og påse at det ikke blir konflikt med tidspunkt for når kurs avvikles.  

 
Ha oversikt over gjeldende regler og praksis for arrangering av kurs for LIS i Norge.  

 
Være oppdatert på gjeldende regler for spesialistutdanning i patologi i Norge.  
Være orientert om internasjonale forhold som gjelder utdanning i patologi.  
 
 
Retningslinjer: 
 
Kursplanen skal være lagt opp etter spesialistreglene i patologi og gjeldende 
spesialistskjema.  
 
Nivå på kurs skal i første rekke være beregnet på LIS.  
 
Kursplanen skal være detaljert slik at tema og tidspunkt er fastsatt minst ett år frem i 
tid.  
 



Oppdatert kursplan skal være tilgjengelig på DNPs nettsider.  
 
DNPs faggrupper har ansvar for kurs innen sine tema. KU skal i god tid kommunisere 
med de aktuelle faggrupper og se til at fastsatt tema og tidspunkt blir overholdt, og at 
kurssted er bestemt.  
 
I tilfeller der faggruppene ikke kan påta seg dette arbeidet, må KU forsøke å finne 
andre kursarrangører. KU må kunne støtte seg på de store patologiavdelingene i 
Norge i slike tilfeller.  
 
KU må med jevne mellomrom evaluere kursplan og modell for kursavvikling, dette 
inkluderer å utrede om det vil være hensiktsmessig (økonomisk og administrativt) for 
DNP å være kursarrangør, uten at andre ledd i Dnlf eller universitet er involvert. 
 
KU må ha oppdatert kunnskap om praktiske prosedyrer for kursarrangører, inkludert 
hvilken bistand som kan forventes av Dnlf og koordinatorkontor, og hvilke regler for 
regnskap og revisjon som gjelder, samt prosedyrer for søknad om godkjenning av 
kurs inkludert kurs innen den spesielle delen av patologi.  
 
KU får dekket kostnader til møte 1-2 ganger i året av DNP.  
 



Forslag til endring av DNPs Vedtekter i forbindelse med forslag til 
endring av DNPs Fagutvalg 
 

Styret i DNP legger frem for Årsmøtet DNP 2014 forslag til endring av Fagutvalget i 
DNP. 
Dette forslaget innebærer at Fagutvalget endrer navn, og at utvalget ikke lenger skal 
velges av årsmøtet, men oppnevnes av styret, på lik linje med DNPs Forskningsutvalg 
og Kvalitetsutvalg.  
 
I forbindelse med forslag til endring av Fagutvalget, foreslås det endringer av DNPs 
vedtekter, i de paragrafer der fagutvalget omtales. 
 
Markert med gult er punkt som foreslås tatt ut av vedtektene (gjelder §6, 7, 10 og 12):  
 

 
Vedtekter for Den norske patologforening fra 1.1.2007  
 
Foreningen er fra 01.01. 2007 av sentralstyret i Dnlf den 18.01.07 godkjent som fagmedisinsk 
forening for spesialiteten patologi 
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 01.12.06 og erstatter tidligere lover.  
Vedtektene er endret av årsmøtet 15.03.13 
 
 
§ 1 Navn 
 
Foreningens navn er Den norske patologforening, initialene DNP kan benyttes. På engelsk 
brukes betegnelsen Norwegian Society of Pathology. 
 
 
§ 2 Forholdet til Den norske lægeforening 
 
Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske lægeforening og omfattet av 
foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover. 
 
 
§ 3 Formål og oppgaver 
 
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål: 
- å fremme patologifagets praktiske og vitenskapelige utvikling 
 
 
§ 4 Medlemskap 
 
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger 
denne som fagmedisinsk forening.  
  



Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet 
til foreningens fagområde. Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf. 
Assosierte medlemmer som ikke er leger har ikke stemmerett. 
  
Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter varsel 
ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen. 
 
 
§ 5 Æresmedlemmer 
 
Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad. 
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent til Den norske patologforening. 
 
 
§ 6 Foreningens organer 
 
Foreningens organer er: 
 
· Årsmøtet  
· Styret  
· Valgkomité  
· Fagutvalg 
 
 
§ 7 Årsmøtet 
 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang 
unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. 
             
Årsmøtet skal behandle 
 
· styrets beretning  
· revidert regnskap  
· kontingent for assosierte medlemmer  
· budsjett  
· vedtektsendringer  
· valg av styre  
· valg av revisor  
· valg av valgkomité  
· valg av fagutvalg 
 
Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre 
saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene. 
 
Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 4 uker før 
årsmøtet. 
  
Årsmøteprogram skal kunngjøres for medlemmene senest to uker på forhånd. 
  
Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned. 
             



Årsmøtet ledes av foreningens leder eller av en særskilt valgt dirigent dersom årsmøtet 
bestemmer det. 
  
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. 
Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme. 
  
Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3. 
  
Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt den passer. 
             
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. 
 
 
 
§ 8 Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også 
avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de 
passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen 
 
             
§ 9 Styret 
 
Styret består av leder og 5 styremedlemmer. Det velges ett varamedlem. To av medlemmene bør 
være spesialistkandidater. Ett av styrets medlemmer velges separat som leder av Norwegian 
Division of International Academy of Pathology. 
             
Det nye styret trer i kraft etter første konstituerende styremøte, som må avholdes 
senest 2 mnd etter årsmøtet. 
 
Styrets funksjonsperiode er 2 år.  
 
Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre styremedlemmer krever det. 
  
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved 
stemmelikhet dobbeltstemme. 
  
Det utarbeides protokoll fra styremøtene. 
 
 
§ 10 Valgkomiteen 
 
Valgkomiteen består av tre medlemmer, og velger selv sin leder. 
             
Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode. 
             
Valg av valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall. 
  
Valgkomiteen forbereder valg av styre m/varamedlem , fagutvalg, valgkomite og revisor. 
 
 



§ 11 Vedtektsendringer 
 
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 3 måneder før årsmøtet og 
utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet. 
  
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet. 
 
 
§12 Fagutvalg 
 
I tilslutning til valg av styre velges et fagutvalg som består av 2 medlemmer og 2 
varamedlemmer. Det ene medlem kommer fra styret, og det andre fra Spesialitetskomiteen i 
patologi. Varamedlemmene velges fra foreningens øvrige medlemmer. Fagutvalgets medlemmer 
bør dekke forskjellige interessefelter innen faget. Fagutvalget tar initiativ til at det regelmessig 
arrangeres kurs, seminarer og møter. 
Fagutvalgets funksjonstid følger styrets. 
 
 
§13 APMIS 
 
Foreningen medvirker til utgivelsen av Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica 
Scandinavica i.h.t. de for dette tidsskrift fastsatte lover. 
 
 
§14 IAP 
 
Foreningen has assosiert medlemskap i International Academy of Pathology. Et av styrets 
medlemmer velges i henhold til IAPs lover separat til vervet som leder (chairman) av Norwegian 
Division. Det øvrige styret fungerer i tilsvarende verv for norsk IAP. 
 
 
§15 ESP 
 
Styrets medlemmer skal være innmeldt i The European Society of Pathology. DNP betaler 
kontingent i styreperioden. 

 



Informasjon til kursarrangører  
 
Den norske legeforenings underforeninger er organisert som egne, juridiske enheter. 
 
Det får betydning for koordinatorkontorenes mulighet til å bistå underforeningene i som tidligere 
med kursavvikling.   
 
Dette er nedfelt i Norsk regnskaps standard - God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner,  
punkt 3.2, 4.3 og 14.4, som sier litt om dette.  
 
Koordinatorkontorene vil fortsatt kunne håndtere påmeldinger og avmeldinger, kursbevis, 
deltakerlister osv. og fakturere deltakerne for kursavgift. 
 
Det vi ikke kan bistå med som tidligere er utbetaling av reise- og honorar, sørge for innrapportering 
av f. eks. skatt og arbeidsgiveravgift, og å få det revidert. 
 
Det vil si at vi overfører de samlede inntektene fra kursavgiftene til underforening som så selv må 
forestå utbetalinger. 
 
Dersom underforeningene ikke har samarbeidspartner på revisjon og regnskap bruker 
Legeforeningen nedenstående samarbeidspartnere: 
Kontaktpersoner: 
Revisor Kjelstrup&Wiggen AS,  
Paul Thomassen pth@k-w.no 
Trine Angell-Hansen tah@k-w.no 
 
Regnskapsbyrå Visma 
Visma services Norge AS  
Lidskjalvgutua 1, 2750 Gran  
61 33 87 00 ()  visma.no 
 
Kontaktperson: Jorun Kjekshus tlf. 61 33 87 10, mail: jorun.kjekshus@visma.com 
Sondre Bakken Vollheim tlf. 61338710 (permisjon til høsten 2012) mail: 
sondre.bakken.vollheim@visma.com 
 
Hvis underforeningen vil at koordinatorkontoret skal bistå vennligst fyll ut vedlagt skjema slik at vi 
har rett informasjon når vi skal avslutte og overføre kursinntekter. 
 
Lenk til veileder for kursarrangører: http://legeforeningen.no/Utdanning/Om-kursutdanning/ 
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KURS OSLO
Den norske legeforening  

Sendes til:
Postboks 1152, Sentrum
0107 Oslo
e-postadresse: kurs.oslo@legeforeningen.no

Opplysninger om søker
Forening/organisasjon (f eks fagmedisinsk forening, lokal forening, yrkesforening)Organisasjonsnummer

Adresse Postnummer Sted

Kontaktperson Telefon arbeid Kontonummer

Mailadresse kontaktperson

Opplysninger om kurset
Kurstittel

Fra dato Til dato

Kurssted Kursleder

Avtale mellom forening og kursarrangør

Kursinntekter:
Kursarrangør bistår med påmeldinger, fakturering av kursinntekter, purrer utestående etc. 
Kostnader:
Alle kostnader må føres direkte i den enkelte forening, som kurset tilhører. Dvs at alle fakturaer fra 
leverandører/honorar/utlegg må sendes i foreningens navn.
Kursoppgjør:
Kursarrangøren overfører kursinntektene, ved kursets slutt og senest innen 3 måneder.
Samtidig oversendes program og deltagerliste til foreningen.
Forutsetningen er at deltagerliste blir levert fra kursleder i rett tid.

Foreningens ansvarlige Kurskoordinator

mailto:kurs.oslo@legeforeningen.no
















Den Norske Patologforening 

Budsjett 2014 

Driftsinntekter  

Medlemskontingenter (ass. medl.)               1050   

Kontingenter (tilskudd fra legeforeningen)         294 285          

Driftsinntekter            295 335 

Finansinntekter (renter)             35 000  

Totalt:                                                                                                  330 335   

          

Driftskostnader 

Honorar til regnskapsfirma+revisor            50 000  

Forskningsstipend                          20 000 

Beste forsknings-, poster og kasuspris           16 000 

Internasjonalt arbeid              11 000 

Kontorrekvisita                 3500 

Styremøte               70 000 

Porto og trykksaker(utsending fra legeforening)             5 000 

Reiseutgifter (inkl. alle utvalgsreiser, faggrupper, årsmøte)    150 000 

Reise UEMS+ESP               12 000 

Kontingenter, internasjonale              15 000 

Gaver                   5 000 

Transaksjonskostnad                  1 000 

Arbeidsgiveravgift            0 

Driftskostnader                      358 500 

Driftsresultat          -28 165   
      


