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Saksliste med presentasjon og forslag til vedtak:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder og referent
Forslag til vedtak: Ying Chen er møteleder og Sverre Dahl er referent.
Ingvild Lobmaier og Tor-Arne Hanssen tellekorps.

3. Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2014
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner referat fra Årsmøtet 2014.

4. Gjennomgang av Årsrapport 2014
Styrets leder vil gjennomgå rapporten.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsrapport 2014.

5. Orienteringssaker
Pakkeforløp for kreft (Chen)
Oppdatering av Veileder for biopsibesvarelse av maligne svulster (Dahl)
Patologirapport (Kreftregisteret/Chen)
Sertifisering av obduksjonsteknikere (Alfsen).
Oppgavedeling (Aarset/Chen).
Informasjon om Kreybergs fond (Jahnsen/Chen)
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar de fremlagte saker til orientering.
6. Persontilpasset medisin (Helgeland)
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner den fremlagte planen.

7. SNOMED og Standardisert diagnostisk mal (Lund/Hanssen)
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner den fremlagte planen.

8. Endring i spesialitets- og utdanningsstruktur (Lilleng)
-Endring av antall obduksjoner (Alfsen)
-Avvikling av obligatorisk kurs i rettsmedisin (Alfsen)

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner de fremlagte planene.

9. DNPs kurs og utdanningsplan (Lobmaier)
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner de fremlagte kursplanene.

10. Økonomi (regnskap2014 og budsjett 2015) (Lobmaier)
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap 2014 og budsjett
2015.

11. Æresmedlemmer (Chen)
Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til Styrets forslag og utnevner de
nominerte kandidater til æresmedlemmer i DNP ved akklamasjon
12. Valg av varamedlem styret (ved Valgkomitéen)
Valgkomitéen har ordet og gjennomfører valg i henhold til DNP/DNLFs
vedtektene.

13. Årsmøtet 2016 (OUS)
OUS orienterer.

Oslo 25.03.2015
Ying Chen
Leder, DNP

REFERAT FRA ÅRSMØTET DNP 2014
27.03.14, Vika Atrium Hotell, OSLO

Sak 1/14. Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Vedtak: Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden uten
anmerkning.
Sak 2/14. Valg av møteleder og referent
- Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets leder Ying Chen som
møteleder og sekretær Magnus Røger er referent. I tilfelle
avstemning ble Anne Pernille H. Dyrbekk og Hege Aase
Sætran godkjent som tellekorps.
Sak 3/14. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2013
- Vedtak: Årsmøtet godkjente referat fra årsmøtet 2013
uten anmerkning.
Sak 4/14. Gjennomgang av Årsrapport 2013
- Styrets leder Ying Chen gjennomgikk årsrapporten.
- Vedtak: Årsmøtet godkjente Årsrapport 2013.
Sak 5/14. Orienteringssaker
a) Rune Lilleng presenterte Helsedirektoratets nye
attestasjonsskjema for spesialistgodkjenning i patologi.
Skjemaet er gjeldende fra juli 2013 og obligatorisk fra
2018.
b) Ying Chen presenterte den nye spesialitetskomiteen i
patologi for perioden 2014-17.
c) Magnus Røger minnet om at DNPs ”Veileder for
biopsibesvarelse av maligne svulster” stadig må
oppdateres.
d) Hege Aase Sætran redegjorde for Legeforeningens
endrede praksis med bistand til kursarrangører, og
skisserte mulige løsninger, for eksempel å få hjelp av
profesjonelle kursarrangør-firmaer.
e) Cecilie Alfsen presenterte nye kapitler i ”Veileder for
obduksjon av voksne”, dokument 5 og 6.
f) Ceclilie Alfsen redegjorde for fremgang i saken om
sertifisering av obduksjonsteknikere.

g) Rune Lilleng presenterte problematikken rundt
oppgavedeling på patologiavdelingene med bruk av
patologiassistenter.
- Vedtak: Årsmøtet tok de fremlagte saker til orientering.
Sak 6/14.

Ying Chen presenterte DNPs kreftstrategiplan.
- Vedtak: Årsmøtet godkjente den fremlagte
kreftstrategiplan.

Sak 7/14.

Sonja Steigen beskrev erfaringene rundt akkrediteringsprosessen
ved UNN Tromsø.
- Vedtak: Årsmøtet tok den fremlagte saken til orientering.

Sak 8/14. Wenche Reed presenterte DNPs rapport ”Revisjon av diagnose i
forbindelse med forskningsprosjekter som benytter diagnostisk
patologimateriale”.
- Vedtak: Årsmøtet godkjente den fremlagte rapporten.
Sak 9/14. Hege Aase Sætran la frem styrets forslag om endring av DNPs
vedtekter ved å legge ned Fagutvalget som har vært oppnevnt
av Årsmøtet, og i stedet opprette et ”Kurs og
undervisningsutvalg” som oppnevnes av styret.
- Vedtak: Årsmøtet godkjente vedteksendringen.
Vedtektsendringer i de fagmedisinske foreninger må
godkjennes av Legeforeningen, så saken vil bli videresendt.
Sak 10/14. Økonomi. Anne Pernille H. Dyrbekk la frem regnskap 2013 og
budsjett 2014.
- Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskap 2013 og budsjett 2014.
Sak 11/14. Nytt æresmedlem
Årsmøtet godkjente ved akklamasjon styrets forslag om å utnevne
Ole Petter Fraas Clausen som nytt æresmedlem.
Sak 12/14. Valg
Else Marit Løberg fra valgkomiteen la frem forslag til nytt DNPstyre og ny valgkomite for perioden 2014-16 med disse
medlemmene:
Styre:
Ying Chen, Ahus, (leder)
Tor-Arne Hanssen, UNN Tromsø
Bernard Majak, Sykehuset Telemark, Skien

Lars Helgeland, Haukeland universitetssykehus
Sverre Andreas Dahl, Ahus
Ingvild Victoria Koren Lobmaier, OUS
Gitta Turowski, OUS, (vara)
Valgkomite:
Lars Akslen, Haukeland universitetssykehus
Ulrika Axcrona, OUS
Elin Mortensen, UNN Tromsø
- Vedtak: Årsmøtet godkjente ved akklamasjon DNPs nye styre og
valgkomite.
Sak 13/14. Årsmøtet 2015 vil bli arrangert av Stavanger
universitetssykehus i mars 2015. Konstituert avdelingssjef ved
SUS orienterte.

Ying Chen
(Styreleder/ Møteleder)

Magnus Røger
(Sekretær)

Patologer i gruppene – pakkeforløp for kreft
Lars Akslen
Sabine Leh

patolog Helse
Bergen HF
Patolog, Helse
Bergen HF

brystkreft
Bukspyttkjertel
Og

Sonja E. Steigen

UNN, patolog
patolog, Sørlandet
sykehus HF

Lever og
galleveiskreft
Tykk-og
endetarmskreft
Diagnostisk
pakkeforløp

Rolf Bruun Bie
Lars Akslen

Patolog, Helse
Bergen

føflekkreft

Glenny Cecilie
Alfsen
Patolog
Vidar Isaksen

Patolog, Ahus

Gyn. Kreft
(3 pakkeforløp)
hjernekreft
Hode-halskreft

patolog
Tonje Strømhaug
Hajem
Signe Spetalen
Lars Helgeland
Trond Viset

Patolog, OUS
Patolog, UNN

Patolog, Vestre
Viken HF
Patolog, OUS
Patolog, Helse
Bergen
patolog, St. Olavs
hospital

Patolog
Eva Sigstad, OUS

Maligne
blodsykdommer
(3 pakkeforløp)
lymfom
Metastaser med
ukjent utgangspunkt
Nevroendokrine
svulster

Patolog
Samer Al-Saad

Sarkom
Kreft hos barn
lungekreft

patolog, UNN

Nyre og blærekreft
Prostatakreft
skjoldbruskkjertelkr
eft

Medlemmene i arbeidsgruppene ble foreslått av de fire helseforetakene og oppnevnt av
Helsedirektoratet.

Veilederen for besvarelse av maligne svulster
1. utgave av Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster ble publisert i 2000
under ledelse av Leif Bostad. Etter mangeårig etterspørsel ble arbeidet med å oppdatere
veilederen påbegynt i 2010 under ledelse av Lars Akslen. Ansvaret for de ulike kapitlene ble
tildelt faggrupper og fagpersoner med særlig kompetanse innen de ulike diagnostiske
områder. Viktigheten av en nasjonal plattform og konsensus for denne type
kvalitetsdokumenter ble vektlagt.
En samordning med den informasjon om patologi som inngikk i
Helsedirektoratets handlingsprogram for ulike krefttyper ble ansett som viktig. Det ble
vektlagt at veilederen kun skulle være en “huskeliste” og ikke et læreverk. Andre utgave av
veilederen ble publisert 2012.
I senere tid har det blitt reist spørsmål om et behov for en årlig oppdatering av
veiledere. Det ble foreslått nettbasert oppdatering med tilgjengelighet av kapitlene til
enhver tid på DNPs nettsider for alle patologer i landet. Dette for å få en enklere og raskere
tilgang på oppdateringene.
Eventuelle endringer i diagnostiske retningslinjer fra hver faggruppe som
presenteres ved det årlige faggruppeseminaret implementeres i veilederen innen 31. januar
påfølgende år. Dette ble foreslått og vedtatt ved DNPs faggruppeseminar 2014.
Det er også blitt fremmet forslag om innføring av en felles utforming av
diagnoseoppsettet i patologibesvarelsene for maligne diagnoser. Dette i form av felles
strukturert diagnoseformulering og oppsummering, utarbeidet av faggruppene i samarbeid
med klinikere og Kreftregisteret, for å øke kvalitet på diagnostikk ved å sikre mest mulig
komplette besvarelser og informasjonsflyt, og sikre riktig pasientbehandling. Arbeidet med
dette vil fortsette.
Ved DNPs Faggruppeseminar 2014 ble det også fremmet forslag om å innføre
veileder for besvarelse av ikke-neoplastisk patologi, med henblikk på standardisering og
kvalitetssikring – der diagnostikk forankres i fagmiljøene.
På lik linje med ”Veilederen i biopsibesvarelse av maligne svulster”, vil en
tilsvarende veileder i besvarelse av ikke-neoplastisk patologi kreve kontinuerlig
vedlikehold og revisjon, - og eventuelle oppdateringer vil medføre mye arbeid. Til tross for
dette var det enighet om at en slik veileder er nyttig innenfor noen områder. Det er
foreløpig ikke vedtatt konkrete tiltak vedrørende dette, men enkelte faggrupper kan legge
ut anbefalinger på DNPs netteside.
DNP anbefaler at patologer anvender Veilederen systematisk, for å sikre mest
mulig komplette besvarelser med relevant informasjon til klinisk nytte. Det er viktig at
besvarelsene også innholder relevante vurderinger med god informasjon til klinikere.
.
Sverre Dahl
Sekretær, DNP

Ying Chen
Leder, DNP

Patologirapport

(Den fullstendige rapporten vil bli publisert og kan lese på Kreftregisterets nettsider)

Vedr. sertifisering av obduksjonsteknikere (Sammendrag)
Poster: Lars Tomas Lien, Sykehuset Innlandet, Eli-Mathea Skåre, Sykehuset Vestfold, G.
Cecilie Alfsen, Akershus universitetssykehus.
Obduksjonsteknikere er den siste yrkesgruppen i helsevesenet som fortsatt ikke har en
formalisert utdanning. Gruppen er tallmessig liten og lite synlig for pasienter og
helsepersonell, men sentrale for pårørende i sorgprosessen ved dødsfall. Gruppens
størrelse har vært et hinder for etablering av permanente utdanningsløp. I påvente av en
offentlig løsning, har Norske medisinfaglige teknikeres forening og Den norske
patologforening nylig definert et sertifiseringsforløp. Sertifiseringsordningen er den
eneste for denne yrkesgruppen i Skandinavia. Et første sertifiseringskurs ble
gjennomført i oktober 2014 med 23 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark.
Sertifiseringsforløpet er også beskrevet på:
https://legeforeningen.no/Fagmed/Den-norskepatologforening/faggrupper/obduksjon/For-obduksjonteknikere/
eller
https://delta.no/nmt/;jsessionid=3F4D558F8799B036139F321A54A9BC09

(Den fullstendige rapporten er publisert og kan leses i lenken nedenfor:
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppgavedeling-i-spesialisthelsetjenestenutarbeidelse-av-opplegg-for-pilotprosjekter)

Professor Kreybergs Pris
Professor Kreybergs Fond for Eksperimentell Patologi deler hvert fjerde år ut en
pris til forfatteren av den beste avhandlingen som er publisert i løpet av fireårsperioden
innenfor dette fagområdet.
Prisutdelingen skjer på skuddårsdagen og vil deles ut for 12. gang onsdag 29.
februar 2016. Prisen kan eventuelt deles i en førstepris på 2/3 og en annenpris på 1/3
av beløpet.
Det forutsettes at morfologiske teknikker har vært anvendt i prosjektet. I henhold
til statuttene er det også særlig meritterende om det er vist oppfinnsomhet og
originalitet i valg av metoder, og at det har vært arbeidet med enkle og billige
hjelpemidler. Arbeidet skal hovedsakelig ha vært utført av en norsk borger ved en norsk
institusjon. Veterinærpatologiske og zoopatologiske arbeider kan komme i betraktning,
men ved ellers like forhold skal humanpatologiske arbeider foretrekkes. Prisen er i det
vesentlige tenkt som en oppmuntring til en norsk patolog som vil utvikle en original idé
eller metode som kan gi økt innsikt i humanpatologiske prosesser og bidra til
utviklingen av patologifaget.
Institutt- eller avdelingsleder innenfor de aktuelle fagområder bes med dette om
å sende inn avhandlinger som ønskes vurdert for prisen. Enkeltpersoner har likeledes
anledning til å søke. Fondets styre har også selv anledning til å nominere kandidater.
Søknaden inklusive seks eksemplarer av avhandlingen bes sendt til:
UNIFOR, postboks 1131 Blinderen, 0317 Oslo
innen 15. september 2015.
Fondets styre avgjør hvilken avhandling som skal belønnes.
I henhold til statuttene forutsettes det at prisvinneren i tilslutning til utdelingen holder
et foredrag om det emnet avhandlingen omhandler. Dette skjer i Gamle festsal,
Universitetet i Oslo.
En ber om at de forskjellige institutter og laboratorier mangfoldiggjør denne
kunngjøringen.

Oslo, 24. februar 2015
Styret i Kreybergs Fond for Eksperimentell Patologi

Patologifagets rolle i persontilpasset medisin
Patologifaget har alltid hatt en nøkkelrolle i diagnostikk av kreft. Antall krefttilfeller
øker, og det diagnostiseres nå ca. 30.000 nye krefttilfeller i Norge hvert år. Nesten alle
kreftdiagnoser baserer seg på undersøkelse av vevs- og celleprøver som er sendt til
landets patologiavdelinger. Diagnosene baserer seg fortsatt på tradisjonell makro- og
mikroskopisk undersøkelse av materialet. 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 patologene. Biomarkører kartlegges ved
immunhistokjemiske vevsanalyser av spesifikke proteiner, og molekylærgenetiske
analyser av mutasjoner, translokasjoner og genekspresjon for å kartlegge hvilke
biologiske egenskaper svulsten har. Den mikroskopiske undersøkelsen danner
grunnlaget for at man undersøker riktig vev for de aktuelle biomarkørene. Dette er
avgjørende for å kunne gi moderne, målrettet og persontilpasset behandling. Videre er
slike undersøkelser i mange tilfeller nødvendige for å kunne tilby pasienten ny
utprøvende behandling når det vanlige behandlingsregimet har feilet.
Det finnes et stort antall biomarkører. Mange av disse har vist seg å ha være viktige i
diagnostikk og behandling av kreft. Antallet nye biomarkører er raskt økende. Den er
en stor utfordring å validere funn fra basale prosjekter i forhold til klinisk nytte. Dette er
helt nødvendig før eventuell rutinemessig bruk.
Utvikling innen molekylærmedisin har stor betydning for vårt fag. Molekylærpatologi er
i ferd med å bli et veldefinert subspesialfelt. Biologiske markører blir mer og mer
etterspurt og representerer viktig informasjon både for rutinediagnostikk og for
skreddersydd behandling. Det er vår oppgave å delta aktivt i denne utviklingen. Høy
faglig kompetanse er helt nødvendig for å sikre høy kvalitet i diagnostikken.
For å øke presisjonen i behandlingen ytterligere, er det nødvendig med mer forskning
innen faget. Forskning gir økt forståelse og innsikt i kreftutvikling og sikrer tidlig og
korrekt diagnose av aggressive svulster, noe som igjen gir bedre og mer målrettet
behandling. Patologer bør delta aktivt i basalforskning og klinisk rettet
translasjonsforskning.
Implementering og evaluering av persontilpasset medisin bør skje i tett samarbeid
mellom kliniske spesialister og patologimiljøene. I dag er det bygget opp mange
velfungerende tverrfaglige fora på flere av sykehusene.
DNP anbefaler at patologene må holde seg faglig oppdatert innen sine spesialfelter til
enhver tid og deltar aktivt i utvikling. Molekylærpatologi skal være en del av LISutdanning og kurs i molekylærpatologi er allerede blitt et obligatorisk kurs. Faggruppe i
molekylærpatologi skal arbeide sammen med styret for å utarbeide en nasjonal
strategiplan for fremtiden.
DNP anbefaler også kliniske miljøer som ønsker at patologene skal ta i bruk nye metoder
og molekylære klassifikasjoner, lar henvendelsen gå gjennom de relevante faggruppene i
DNP for på den måten å sikre forankringen i patologimiljøet.
Ying Chen
Leder, DNP

Lars Helgeland
Nestleder, DNP

Kvalitetsutvalget i DNP (KU)
ved Tor-Arne Hanssen
Tema: Nytt SNOMED kodeverk
Som oppfølgning av arbeidet med nytt laboratoriekodeverk har KU innledet
samarbeid med Helsedirektoratet (Hdir) og Kreftregisteret (KR) vedrørende manglende
oppdateringer av SNOMED kodeverk. Fokus for alle parter har vært ønske om
kvalitetsforbedring og samstemming av rapporteringspraksis i patologifaget. Dagens
praksis bygger på en snart 20 år gammel SNOMED versjon som i mangel på oppdatering
har vært utviklet i forskjellige retninger på de forskjellige laboratoriene i Norge.
Hdir har per i dag ansvar for alle kodeverk for laboratoriefagene, så nær som SNOMED.
De oppfatter det derfor som naturlig at de skal ha et administrativt ansvar for SNOMED i
samarbeid med DNP som må ha det faglige ansvar for innhold.
På denne bakgrunn har KU innledet et samarbeid med Hdir og med KR som
interessent. Vi foreslår å starte et prosjekt med oppdatering av SNOMED basert på en
oppdatert dansk versjon. Prosjekteier vil være avdelingsdirektør Hanne Narbuvold,
Avdeling statistikk og kodeverk, Helsedirektoratet. Helsedirektoratet skal være den
norske forvaltningsenhet. Den norske patologiforening (DNP) utgjør faggruppen
(referansegruppen) for arbeidet. Kreftregisteret, DNP og direktoratet utgjør
styringsgruppen for prosjektet.
Dansk SNOMED administreres av Sundhedsstyrelsen, tilsvarende Hdir i Norge.
For å lette arbeidet med rettigheter omkring bruk og samarbeid om den danske versjon,
vil det være hensiktsmessig at DNP overfører forvaltningsansvaret til den norske
versjonen til Hdir. For å sikre en god faglig utvikling av kodeverket vil det være
nødvendig med et kontinuerlig samarbeid mellom Hdir og DNP ved sine faggrupper.
Dette samarbeidet forutsetter begge parter vil finne sted, og prosjektet vil utrede en
modell for oppdatering.
Initialt vil KU lage anbefalinger omkring grad av detaljering av kodeverket
sammenliknet med den danske versjon. Deretter ønskes det at DNP sine faggrupper
møtes for å arbeide med oversettelse av dansk SNOMED til norsk jamfør KU sine
retningslinjer. Det anslås behov for 2 arbeidsmøter per faggruppe til dette arbeidet, med
noe e-post aktivitet mellom møtene. Oppstart mai 2015, anslått ferdig prosjekt og
etablert ny SNOMED mars 2016 (før årsmøte).
KU vil be om Årsmøtets støtte til å videreføre prosjektet med at DNP kan overføre
forvalteransvaret til Hdir, mens DNP skal beholde fagansvar. Avtale om dette skal
kvalitetssikres i samarbeid med legeforeningens juridiske avdeling.

Noen av forslagene til ny spesialitetsstruktur fra direktoratet
Obligatoriske kompetansemoduler
Helsedirektoratet foreslår et sett av gjennomgående obligatoriske
kompetansemoduler av ikke-medisinsk art i hele spesialiseringsløpet. Dette gjelder
moduler for kompetanse i kommunikasjon, kvalitet, etikk, kunnskapsbasert praksis,
ledelse, forskningsforståelse m.m. Modulene introduseres med innhold i en
kombinasjon av teoretisk kompetanse og eventuell praktisk
utprøving/ferdighetstrening i de tilfellene det er aktuelt.
Forskning
Når kunnskapshåndtering og forskningsforståelse blir egne kompetansemoduler
gjennom hele spesialiseringsløpet for samtlige spesialiteter, og spesialiseringen blir mer
strukturert og kortere, ser ikke Helsedirektoratet behov for å videreføre ordningen med
tellende forskningstjeneste i spesialistutdanningen. Direktoratet skriver videre i
rapporten at det bør likevel iverksettes systematiske tiltak for at leger kan oppnå
dobbeltkompetanse i et noe forsterket og forlenget spesialiseringsløp. Slike løp må
etableres i et nært samarbeid mellom universitetene og helseforetakene, og fortrinnsvis
slik at forskningen er knyttet til den kliniske virksomheten.
Veiledning
Helsedirektoratet foreslår at alle leger i spesialisering mot slutten av utdanningsforløpet
gjennomfører et obligatorisk veiledningskurs for å utvikle læringskultur og fremme
kontinuerlig faglig utvikling individuelt og i avdelingen.
Annen relevant tjeneste
Helsedirektoratet foreslår at ordningen med annen relevant tjeneste avvikles, og at
spesialiseringen konsentreres om de obligatoriske læringsmål.
Gruppe I tjeneste
Helsedirektoratet foreslår videre å avvikle kravet om tidsbestemt gruppe I-tjeneste og i
stedet
styre etter læringsmål, hvor disse lages slik at man skal sikre klinisk dybdekompetanse.
Kvalitetssikring av utdanningsinstitusjonene
Helsedirektoratet foreslår at overvåkningen av utdanningsinstitusjonene skal foregå ved
vurdering av gjennomføringsevne på aggregert nivå og kompetansetesting etter
definerte moduler.
Del 1 (turnus)
Helsedirektoratet foreslår at en felles klinisk tjeneste av 18 måneders varighet skal være
første del av et hvert spesialiseringsløp og erstatter dagens turnustjeneste. Fagene som
er aktuelle i del 1 er kirurgi, indremedisin, psykiatri og allmennmedisin.
Øvrige spesialiteter
Så langt det passer vil ikke-kirurgiske og ikke-medisinske spesialiteter følge den tredelte
modellen hvor trinnvise læringsmål definerer tjenesten. For disse spesialitetene vil
imidlertid legen gå rett fra spesialistutdanning del 1 til del 3.

Patologi som er spesielt nevnt i rapporten, er ett av de fagene som ikke ønsker en felles
del 2 (felles kompetanseplattform).
For de fleste fag vil del 3 totalt bli 5 år. Disse spesialitetene har i dag tjenestekrav
på 5 til 6 år etter turnustjenesten. Helsedirektoratet anbefaler en mer målstyrt og
strømlinjeformet tjeneste og vil derfor anbefale at samlet minimum utdanningstid for
disse spesialitetene, inklusive del 1, skal være 6- 6,5 år.

Vedr. Obduksjonspatologi
A. Obduksjonspatologi utgjør en stor og viktig del av spesialistutdanningen. Obligatorisk
kurs i obduksjonspatologi fra 2016 er viktig for å fremme kvaliteten i
obduksjonspraksis. Læringsmålene er nå detaljert også mht obduksjon
(http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Patologi/malbeskrivelse-oggjennomforingsplan/), men bør følges opp med inklusjon av krav til obduksjonspatologi
også i det nye attestasjonsskjemaet (https://helsedirektoratet.no/godkjenning-ogautorisasjon/spesialistgodkjenning/lege/patologi).
Faggruppen ser det som viktig at kvaliteten på obduksjonspatologien styrkes. DNP har
tidligere vedtatt at obduksjonstjenesten bør ha én overordnet fagansvarlig overlege
(http://legeforeningen.no/Global/Fagmedisinske%20foreninger/Den%20norske%20patologfo
rening/Dokument%202%20Organisering%20av%20obduksjonstjenesten.pdf). Vi ser det som
naturlig at praksis derfor attesteres av overordnet fagansvarlig overlege ved den enkelte
avdeling.
Vi foreslår at Årsmøtet bifaller følgende forslag til endring i Attestasjonsskjema:
Punkt 2. Læringsmål
Nytt punkt om obduksjonspatologi:

Legen har inngående kjennskap til:

Obduksjon
Overleges signatur

Aktuelle lover og forskrifter, både ved
medisinske og rettslige problemstillinger
Aktuelle prosedyrer og veiledere for alle typer
obduksjon
Prinsipper for organisering av den medisinske
obduksjonstjenesten og utvelgelse av kasus til
obduksjon
Opplysningsmateriell vedrørende alle typer
obduksjon, for pasienter og pårørende
Legen behersker:
Den praktiske gjennomføringen av
obduksjonen med ytre syning, åpning og
undersøkelse av indre organer, inkludert
spesialundersøkelser av enkelte organer, samt
uttak av nødvendige prøver.
Diagnostisering av de viktigste
sykdomsmønstre og
dødsårsaker/mekanismer
Oppsett av en obduksjonsdiagnose med
hovedfunn, medvirkende tilstander, bifunn og
vurdering
Utfylling av Legeerklæring om død/unaturlig
dødsfall og kan veilede klinikere om oppsett
av denne

Overleges signatur

B. Dagens krav til antall er på 200 obduksjoner, derav minst 125 voksenobduksjoner og 75
såkalte uspesifiserte obduksjoner. » Voksenobduksjon» er ikke spesifisert og det er
uklart om dette betyr medisinske obduksjoner eller også inkluderer rettslige. Det er
likeledes behov for å spesifisere at kandidaten skal ha hatt hovedansvar for
obduksjonen, alene eller sammen med godkjent spesialist. (Praksis noen steder med at
flere LIS’er deler på obduksjoner for å få opp antallet er uheldig.) Vi ser det også som
ønskelig at det spesifiseres krav til antall undersøkelser av CNS.
Faggruppen mener at kravene til antall obduksjoner bør justeres ned, særlig sett i lys av den
økende kompleksiteten som patologi faget gjennomgår på andre felt. Vi foreslår derfor at
Punkt 3. Prosedyrekrav gjennomgås med hensyn til spesifiseringer og justeringer av antall
obduksjoner som kreves for spesialistgodkjenning.
Vi foreslår at Årsmøtet slutter seg til at styret i samarbeid med spesialistkomiteen og fagutvalget
utarbeider forslag om nytt punkt 3 i læringsmålene.

På vegne av faggruppe obduksjonspatologi,
G.Cecilie Alfsen
Ahus 17.2..2015

Vedr. obligatorisk kurs i rettsmedisin:
Det formelle grunnlaget for obligatorisk kurs i rettspatologi er ikke lenger til
stede: Forskrift fra 1988 (Forskrift om antakelse av faste rettsmedisinske sakkyndige.
Fastsatt ved kgl.res. 4. mars 1988 nr. 187 i medhold av § 140 første ledd i lov 22. mai
1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker ) anga ”Universitetslærere i
rettsmedisin, prosektorer og andre overordnete leger ved rettsmedisinske eller
patologisk-anatomiske institusjoner” som faste rettsmedisinske sakkyndige etter
straffeprosessloven § 140. Dette var bakgrunnen for at utdanning innen rettspatologi ble
formalisert og at obligatorisk kurs ble innført. Ordningen ble opphevet i 2003, samtidig
med ny forskrift om Den Rettsmedisinske kommisjon. I forskriften får sekretariatet i
oppgave å føre register over sakkyndige. Med bortfallet av forskriften om at patologer er
faste sakkyndige og innføring av praksis med lister over leger med individuell
kompetanse, bortfaller behovet for et eget obligatorisk kurs i rettspatologi. Også dagens
sentraliseringen av rettslige likundersøkelser til Folkehelseintsituttet og fire
patologiavdelinger med spesiell kompetanse gjør at man som LIS i patologi ikke har
behov for obligatorisk undervisning i de mer spesialiserte sidene ved rettspatologien.
Undervisning i den mer spesialiserte delen av rettsmedisin og rettspatologi bør derimot
rettes mot ferdige spesialister i patologi som søker å tillegne seg spesialkompetanse.
Medisinsk obduksjonspraksis krever imidlertid basale rettspatologi-kunnskaper.
En stadig større andel av de medisinske obduksjonene i sykehus gjøres på døde utenfor
sykehus, noe som vil forsterkes av endringer i ny obduksjonslov. Også krav om
meldeplikt for patologer ved funn av mulig unaturlig død ved medisinsk obduksjon i ny
obduksjonslov aktualiserer kunnskaper om rettspatologi.
Vi mener det er unødvendig med to obligatoriske kurs som er så sterkt
overlappende som kurs i rettsmedisin og kurs i obduksjon. I og med bortfallet av det
formelle grunnlaget som sakkyndighet for patologer, bør kurs i rettsmedisin omgjøres til
et frivillig kurs og de nødvendige kunnskaper om rettspatologi for patologer inkluderes i
det (fra 2016) obligatoriske obduksjonskurset. Patologer med rettspatologisk
kompetanse er sterkt representert i faggruppe obduksjon og bidrar som forelesere.
Erfaringen fra kursene i obduksjon i 2010, 2012 og 2014 er at mye av stoffet tangerer
rettspatologiske problemstillinger, særlig under temaene ekstern undersøkelse,
postmortale forandringer og prøvetaking.
En endring vil sannsynligvis kreve en utvidelse av kurset fra tre til fire dager,
forutsatt at man fortsatt ønsker at ikke-neoplastisk nevropatologi skal være en del av
det obligatoriske obduksjonskurset.
Saken ønskes fremmet for Årsmøtet i DNP og spesialitetskomiteen, før
oversendelse til Helsedirektoratet.
På vegne av Faggruppe obduksjonspatologi
G. Cecilie Alfsen
Leder av faggruppa
Ahus 19.1.2015

DNPs Kurs- og Utdanningsplan
I 2014 ble det på Årsmøtet vedtatt å bytte ut det tidligere kursutvalget med et
kurs og utdanningsutvalg, med sterkere fokus på kursplanen og utdanningen av LIS.
Utvalget hadde et konstitusjonsmøte høsten 2014 der vi ble enige om en plan for
videre arbeid. I første rekke ville vi fokusere på å bedre basisutdanningen for LIS og å
styrke kurstilbudet i form av en langsiktig rotasjonsplan over 5 år.
Utvalget mener at det er viktig for patologifaget og rekrutteringen at vi har et
solid og godt utdanningsopplegg. I utgangspunktet er det faggruppene ved
faggruppelederne som har ansvar for kurs innen sine fagfelt og at disse blir gjennomført
i henhold til kursplanen. Vi har nå utarbeidet et forslag til 5 årig rotasjonsplan. I den
forbindelse har vi også laget en kursveiledet med informasjon om kursenes generelle
utforming og praktiske råd både for bruk av lokaler, foredragsholdere, bevertning og
oppsett av budsjett.
Formålet med kursplanen er å sikre en regelmessig avvikling av basiskurs for LIS
i patologi. Faggruppelederne, sammen med faggruppens medlemmer, har ansvar for at
kursene avholdes i henhold til kursplanen og har ansvar for at sted og tidspunkt for kurs
er fastsatt ett år i forveien. Kursplan bør være ferdig 6 mnd før kursstart.
Det er kurs- og utdanningsutvalget som har ansvar for å utarbeide og følge opp kursplan.
Utgangspunkt for kurstema er målbeskrivelse og attestasjonsskjema for LIS i
patologi. De fleste kurs er av 1 eller 2 dagers varighet.
Av praktiske hensyn er noen 1- dagers kurs lagt til Årsmøte, og andre er lagt til 2
påfølgende dager. Vi har tatt utgangspunkt i at nivået på kursene skal være basalt slik at
LIS kan ha utbytte av kursene uansett hvor langt de har kommet i utdanningen.
Innholdet i kursene skal utarbeides med utgangspunkt i det nye attestasjonsskjemaet
(obligatorisk fra 01.01.2018), med hovedvekt på det kandidatene skal kunne etter endt
utdanning selv om det også er viktig at områdene kandidatene skal ha kjennskap til
omtales.
Utvalget mener at følgende punkter må dekkes: Normalanatomi og histologi,
makroarbeid, histopatologi, bruk av immun- og andre relevante spesialundersøkelser,
molekylærpatologiske undersøkelser, samt gradering og koding.
På vegne av kurs og utdanningsutvalget
v/ Ingvild Lobmaier
Styremedlem (Kasserer)

Regnskap DNP 2014

Budsjett 2015
Driftsinntekter
Medlemskontingenter (ass. medlemmer)

500

Kontingenter (tilskudd fra legeforeningen)

284 889

Kursinntekter (Årsmøte og tilhørende kurs)

50 000

Driftsinntekter
Finansinntekter (renter)
Total:

335 389
38 000
373 389

Driftskostnader
Honorarer til regnskapsfirma + revisor

50 000

Kontingenter, internasjonale

20 000

Internasjonalt arbeid

16 000

Styremøter

70 000

Reiseutgifter (inkl. utvalgsreiser, faggrupper, årsmøte)

150 000

Reise UEMS + ESP

12 000

Forskningsstipend

60 000

Beste forknings-, poster- og kasusupris

16 000

Gaver

20 000

Kontorrekvisita

5 000

Porto og trykksaker

5 000

Transaksjonskostnader

1 000

Driftskostnader

425 000

Driftsresultat

- 51 611

Retningslinjer for æresmedlemmer
Vedtektene for DNP sier følgende om æresmedlemskap i §5:
“Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre
i særlig grad. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent til Den norske
patologforening.”
Det bør legges vekt på en sterk og allsidig innsats for patologifaget i Norge og
for Den norske patologforening, herunder verv og virksomhet i foreningen,
initiativ av faglig og fagpolitisk karakter, aktivitet relatert til kursvirksomhet
og undervisning utover det gjennomsnittlige, og profilering av faget i
samfunnet. Det bør videre legges vekt på forskningsmessig fagutvikling som
bidrar til økt kunnskap og til bedre utøvelse av faget.
Medlemmer i DNP, inkludert styret, kan nominere kandidater. Det skal
vedlegges CV og begrunnelse som refererer til nevnte kriterier.
Æresmedlemmer innstilles av Styret i DNP og utnevnes av Årsmøtet. Forslag
skal være innkommet til Styret innen utgangen av et kalenderår for
behandling og eventuell utnevnelse på førstkommende Årsmøte.

Styret, Den norske patologforening, 20.2.2012.

