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DNPs formål 

• Fremme patologifagets praktiske og 

vitenskapelige utvikling 



Styret i DNP 2014-2015 

 



Styremøter 

• 27.01.14 

• 12.05.14 

• 26.-27.08.14 

• 18.11.14 

 Behandlet en rekke saker som fremgår av 
styrets referater og årsrapport 2014  

 (lagt ut på DNPs nettside) 

     



Faggrupper i DNP 

• Styret gjennomførte et seminar med 

faggruppelederne og utvalgsledere i nov. 

2014 i forbindelse med Onkologisk Forum  

• Gruppene har oppdatert DNPs veilede. 

• Diskusjon om andre saker, spesielt DNPs 

strategiplan. 

• Status i gruppearbeid (fremgår i årsrapport 

2014)  



Medlemstall DNP:  

                354 (2013)   374 (2014) 

            (Menn/Kvinner)   

• Spesialister: 206 (100/106)  212 (99/113)

     

• Utdanning:  91 (26/65) 102 (30/72) 

 

• Pensjonister:  57 (40/17)   60 (43/17) 
 

Statusrapport fra DNLF: 01.02.2015.   



Stillinger (inkl. Fürst)  

Kategori 2014 

(besatt) 

2013 

(besatt) 
Avd.overlege 15 (14) 16 (15) 

Overlege 160 (138) 151 (140) 

Overlege/prof. II 12 (10) 11 (9) 

Overlege/amanu. II 4 (4) 2,2 (2,2) 

Prof/Overlege II 17 (14) 20 (11,5) 

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

LIS 77 (66,5) 77 (56.6) 



Aktivitet 2014 

Arbeidsmengden for patologer i Norge er 
fortsatt økende  

• Stort prøvevolum 

• Mer komplekse undersøkelser 

• Økende tverrfaglig aktivitet  

• Deltagelse i arbeidsgruppe ”Pakkeforløp” 

• Økende forskningsaktivitet 

• Utdanning for LIS og andre yrkesgrupper 

• Økende krav til rapportering 



Biopsi  
(Fürst: ikke oppgitt tall) 

År Antall biopsier 

(remissenr.)  
Antall biopsier 

(glass)  
 

2014 477 537 

(10% økning) 

1 973 722 

(12% økning) 

2013 433 943 1 759 971 

Tallene er hentet inn fra avdelingene.  

Det er avdelingens ansvar  å kvalitetssikre sine tall 



Spesialundersøkelser   
(Fürst: ikke oppgitt tall) 

År Immun.  
(antall remisser#) 

Molekylær.  
(antall analyser) 

2014 87 080 

(25% økning) 

49190  

(55% økning) 

2013 69 444  31 787  

# Hver remisse kan inneholde flere analyser 



Andre undersøkelser 

År 2014 2013 

Frysesnitt 6030 (15% økning) 5246 

EM 1468 1429 

Bildeanalyse 1023 1094 

Flow 5099 (32% økning) 3873 



Cytologi  
(Fürst: ikke oppgitt tall) 

År Cervixprøver Exfoliativ cyt. Punksjonscyt 

2014 381 855 

(10% økning) 

54 073 

(20% økning) 

28 096 

(8% økning) 

2013 347 793 45 218 25 917 



Obduksjon 

År Antall 

2014 2.311 (5% økning) 

2013 2.192 



Svartid 
Biopsi 

(inkl.cito) 

Variasjon 

< 3 dager 89%  til 0,13% 

< 7 dager 98% til 5% 

< 14 dager 99% til 43% 

< 21 dager 100% til 46% 



Svartid 

Biopsi (cito) Variasjon# 

< 3 dager 100% til 29%  

< 7 dager 100% til 68% 

< 14 dager 100% til 93% 

< 21 dager 100% til 97% 

# Flere avd.: ikke oppgitt tall 



Svartid 

Cytologi (Non-Gyn) Variasjon 

< 3 dager 99%  til 8% 

< 7 dager 100% til 81% 

< 14 dager 100% til 96% 



Svartid 

Cytologi (screening) Variasjon 

< 14 dager 92%  til 34% 

< 21 dager 100% til 65% 



Svartid 

Obduksjon Variasjon 

< 1 mnd 97% til 2% 

< 3 mnd 100% til 22% 

< 6 mnd 100% til 37% 

< 12 mnd 100% til 92% 



DNPs strategiplan 2014-2016 



Arbeide fortsatt med å synliggjøre 

patologifagets sentrale rolle både hos 

politikere, publikum og media.  

 



Kreftdiagnose 

• Pakkeforløp for kreft 

• Persontilpasset medisin 

• Tett samarbeid med andre kliniske 

fagmiljøer 

 



Diagnostikk og kvalitetsarbeid er 

sentralt i vårt fag  

• DNPs kvalitetsutvalg og faggrupper jobber nå 

bl.a. med strukturert  diagnosefelt ved maligne 

svulster etter DNP's veileder.  

• Bygge opp tett samarbeid med Kreftregisteret og 

Hdir. om patologirapporten og kodesystemet. 



Utdanning, forskning og fagutvikling 

• Fokus på utdanning av flere nye spesialister for 

å kunne imøtekomme fremtidens behov. 

• Styret samarbeider med spesialitetskomitéen og 

DNLF for å få frem budskapet 

• Kurs og utdanningsutvalget skal styrke og bidra 

til kontinuerlig kursvirksomhet for LIS 

• Samarbeide om kurs med våre naboland 

• Gjennomgang av kravene til LIS-utdanning 

 



Takst i patologifaget 

• Poliklinisk takst + basistilskudd 

• Arbeide for å fornye takstordning, slik at 

den på bedre måte dekke utgifter og 

ivaretar nye testmetoder o.s.v. 

 



Gjennomførte kurs i 2014 

 
Årsmøte NFKC (Oslo) 

Ikke neoplastisk GI patologi (Ahus) 

Årsmøte DNP (Ahus) 

Thyreoidea patologi (Bergen) 

Neoplastisk lungepatologi (Trondheim) 

Ovarialtumores (Oslo) 

Rettsmedisinsk kurs (Oslo) 

Immunkurs i Krakow  (Samarbeidskurs) 

Obduksjon og ikke neoplastisk nevropatologi 

(Trondheim) 



Fagutvikling og forskning 

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

nødvendig med mer forskning og kompetanseutvikling  

-Utdeling av stipend  

-Takk til alle som har bidratt med postere, foredrag og 

artikler nasjonalt og internasjonalt i 2014.  

  

 

ESP 2014 



Forskning 

År Publikasjoner Doktorgrader 

2014 263 16 

2013 285 18 



DNP sin nettside 

Vital nettside med 

kontinuerlig oppdatering og god 

informasjon 

 

Takk til vår redaktør  

Cecilie Alfsen 



Vi vil minnes våre kolleger som  

gikk bort i 2014 

• Peter Lexow (Rikshospitalet, OUS) 

• Arne Serck-Hanssen (Ullevål, OUS) 

 



• I året 2014 fortsatte DNPs leder å besøke  
patologiavdelingene (Ålesund, Molde og 
Bodø) i Norge. 

• Få en direkte kommunikasjon med alle 
våre medlemmer og en oversikt over 
situasjonen og utfordringer 

• Mange gode innspill og tilbakemeldinger 

• I 2015 skal de to siste avdelingene OUS 
og Haugesund besøkes 



 



 
 

 Takk til  

alle medlemmer  

for innsatsen i 
2014! 


