
Årsrapport 2015 

Årsmøte 2016 

Oslo universitetssykehus 

14. april 2016 

Ying Chen,Leder i DNP 



DNPs formål 

Fremme patologifagets praktiske og 

vitenskapelige utvikling 



Styret i DNP 2015 

• Leder     Ying Chen 

• Nestleder/leder i forskningsutvalget  Lars Helgeland 

• Styremedlem/leder i kvalitetsutvalget  Tor-Arne Hanssen 

• Kasserer/medlem i kurs- og utdanningsutvalget Ingvild Lobmaier 

• Sekretær      Sverre Dahl 

• Styremedlem     Gitta Turowski 

• Varamedlem     Rolf Bie 



Styremøter 

• 26.01.15 

• 02.06.15 

• 24-25.08.2015 

• 27.10.2015 

 Behandlet en rekke saker som fremgår av 
styrets referater og årsrapport 2015 

 (lagt ut på DNPs nettside) 

     



Faggruppeseminar 
26.10.2015 

 



 Medlemstall DNP:  

 2015  2014 
               

• Spesialister: 224    212   

   

• Utdanning: 103    102  

 

• Pensjonister:   57      60  

 

• Total  384   374 

Statusrapport fra DNLF: 01.02.2016.   



Stillinger (med Fürst lab.)  
Kategori 2014(besatt) 2015 (besatt) 

Avd.overlege   15 (14)   15 (14+1 vikar) 

Overlege 160 (138) 149 (130+15 vikar) 

Overlege/prof. II   12 (10)   17 (17) 

Overlege/amanu. II    4 (4)    6 (6) 

Prof/overlege II  17 (14)  12 (12) 

Amanu./overlege II    1 (1)    1 (1) 

LIS  77 (66,5)  81 (75 inkl. vikar) 

DNP presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data.  



Aktivitet 2015 

• Mer komplekse undersøkelser 

• Persontilpasset medisin, økt aktivitet med 
molekylær patologi 

• Økende tverrfaglig aktivitet  

• Implementering av ”Pakkeforløp” 

• Translasjonsforsknings-aktivitet 

• Utdanning for LIS og andre yrkesgrupper 

• Økende krav til rapportering 



Biopsi  
(Tall uten Fürst og Unilabs) 

År Antall biopsier 

(remisse-nr.)  
Antall biopsier 

(glass)  
 

2014 469 948 1 953 619 

2015 476 285 

 

1 912 370 

DNP presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data 



Spesialundersøkelser   
(Fürst: ikke oppgitt tall) 

År Immun.  
(antall remisser#) 

Molekylær.  
(antall analyser) 

2014 

 

85169  51466 (inkl. HPV 21237) 

2015 82544  85319 (inkl. HPV 59296) 

Økning på 65% !!! 

# Hver remisse kan inneholde flere analyser 

DNP presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data 



Andre undersøkelser 

År 2014 2015 

Frysesnitt 7507 4485 (-40%) 

EM 1468 1325 

Bildeanalyse 1023   999 

Flow 5099 5077 

DNP presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data 



Cytologi  
(Tall uten Fürst og Unilabs) 

År Cervixprøver Exfoliativ cyt. Punksjonscyt 

2014 360 997 

 

54 040 28 087 

2015 358 793 48 970 26 102 

DNP presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data 



Obduksjoner 

År Sykehusobduksjon 

Total                  (inkl. barn<2år)           

Rettsmedisinsk 

obduksjon 

2014 2.267                 (476) 1774 

2015 

 

2.212                 (573) 

 

1930 

 

DNP presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data 



Svartid 

Biopsi (cito) Variasjon 

2015                 (2014) 

< 3 dager 100% til 37% (90% til 20%) 

< 7 dager 100% til 81% (100% til 68%) 

< 14 dager 100% til 93% (100% til 93%) 

< 21 dager 100% til 96% (100% til 97%) 



Svartid 

Biopsi (inkl.cito) Variasjon 

2015                 (2014) 

< 3 dager 34% til 3%  (53%  til 1%) 

< 7 dager 89% til 18% (95% til 18%) 

< 14 dager 98% til 26% (100% til 43%) 

< 21 dager 100% til 39% (100% til 64%) 



Svartid 

Cytologi (non-gyn) Variasjon 

2015                 (2014) 

< 3 dager 97% til 14% (99% til 14%) 

< 7 dager 99% til 85% (100% til 80%) 

< 14 dager 100% til 97% (100% til 96%) 



Svartid 

Cytologi (screening) Variasjon 

2015                 (2014) 

< 14 dager 98% til 33% (99% til 14%) 

< 21 dager 100% til 46% (100% til 6%) 



Svartid 

Obduksjon Variasjon 

2015                 (2014) 

<  1 mnd 76% til  0% (75% til 3%) 

<  3 mnd 100% til  5% (100% til 25%) 

<  6 mnd 100% til 73% (100% til 81%) 

< 12 mnd 100% til 91% (100% til 99%) 



DNPs strategiplan 2015-2016  

• Fortsette arbeidet med synliggjøring av 

patologifagets og patologens sentrale 

rolle i diagnostikk og forskning 



DNPs strategiplan 2015-2016  

• Tett samarbeid med andre 

fagspesialiteter, med hovedfokus på 

onkologi.  

• Sikre LIS-utdanning og fagutvikling hos 

patologer 



DNPs strategiplan 2015-2016 

• Kvalitetssikring av diagnostisk arbeid, tett 

samarbeid med andre institusjoner, bl.a. 

Helsedirektoratet og Kreftregisteret 

• Oppdatering av kodeverk (SNOMED)  

• Arbeide med takstordningen i samarbeid 

med Hdir., bedre dekning av faktiske 

utgifter og ivaretagelse av nye testmetoder  

(NLK) 

 



Øvrige oppgaver 

• Implementering av pakkeforløp for kreft 

• Implementering av persontilpasset medisin 

• Oppdatering av ny teknologi, bl. digital 

patologi samt preanalytisk automatisert 

utstyr 



Gjennomførte kurs i 2015 

 
Årsmøte og kurs NFKC 

Diagnostisk immunhistokjemi 

Årsmøte og kurs DNP 

Klinisk molekylærpatologi 

Placentakurs 

Diagnostisk cytologi 

Det er laget en langsiktig og oversiktlig plan for når hvilke kurs skal 

gjennomføres 



Fagutvikling og forskning 

 - For å øke presisjonen i behandling av sykdommer, er det 

nødvendig med mer forskning og kompetanseutvikling  

- Utdeling av stipend fra DNP  

- Flere patologer fikk priser nasjonalt og internasjonalt i 

2015.  

 -Vi takker alle som har bidratt med postere, foredrag og 

artikler 



Forskning 

År Publikasjoner Doktorgrader 

2014 263 16 

2015 287   6 

DNP presiserer at dette er tall som er frivillig innrapportert for internt bruk i DNP. Dette er ikke offisielle, kvalitetssikrede data 

 



15 faggrupper i DNP 

• Styret gjennomførte et seminar med faggruppelederne, 

utvalgsledere og spesialitetskomitéen i okt. 2015.  

• Oppdatering av DNPs veileder i biopsisvar og SNOMED. 

• Seminaret ga oversikt over aktiviteten i disse gruppene.  

 



DNPs nettside 

Vital nettside med 

kontinuerlig oppdatering og god 

informasjon 

 

Takk til vår redaktør  

Cecilie Alfsen 



Vi minnes våre kolleger som  

gikk bort i 2015 

• Torstein Hovig (Rikshospitalet, Oslo) 

• Leif Jørgensen, æresmedlem 

(Universitetssykehus i Nord Norge).  



Norge rundt 

• I året 2015 har DNPs leder sluttført besøk av alle 

patologiavdelingene i Norge. 

• Få direkte kommunikasjon med alle våre medlemmer og 

en oversikt over situasjonen. 

• Ulike patologiavdelinger har ulike utfordringer. 

• Det er viktig med utarbeidelse av en nasjonal 

strategiplan. 

• Viktig med godt samarbeid mellom sykehusene. 

 



 
 

 Takk til  

alle medlemmer  

for solid innsats i 
2015! 


