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Årsrapport 2020
Status patologiavdelinger i Norge 



Aktivitet

• Digitale møter og kurs
• Avlyst faggruppeleder + avdelingsleder-samling 



DNPs stipender for 2020

Reisebrev fra hospitering hos Prof. Lorenzo Cerroni, M.D. ved avdeling for Dermatologi og 
Venerologi, Dermatopatologisk forsknings enhet i Graz, Østerrike 07.02.20 – 17.01.20   Ruth 
Schwienbacher, UNN

Kjennemerke fra Graz 
"Uhrturm"

Tid for egenstudium ved 
stormikroskopet 

Ackermanns snittesker



Totalt antall
Biopsier

Sykehuset Østfold HF, Kalnes 28234
Akershus Universitetssykehus HF, Lørenskog 34346
Oslo Universitetssykehus HF, Oslo 59680
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer 28186
Drammen Sykehus, Vestre Viken HF 33549

Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg- antall glass 
og blokker kun for biopsi 24400
Sykehuset Telemark HF, Skien 18822
Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand 28750
Stavanger Universitetssjukehus 31487
Haukeland Universitetssykehus HF, Bergen 50625
Førde sentralsjukehus HF 9408
Helse Fonna, Haugesund 8074
Ålesund Sjukehus HF 21399
Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde 3951
St. Olavs hospital HF, Trondheim 50331
Nordland Sentralsykehus HF, Bodø 20081
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 30998
Avd. for rettsmedisinske fag, OUS
Fürst laboratorium, Oslo
Unilabs, Oslo

SUM 482321

Aktivitetstall 2019-20, biopsier
Histologiske prøver i 2019

Totalt antall Total antall Totalt antall
Biopsier Glass Blokker

Sykehuset Østfold HF, Kalnes 28927 140530 110264
Akershus Universitetssykehus HF, Lørenskog 37925 153128 121350
Oslo Universitetssykehus HF, Oslo 65946 525164 293871
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer 28773 147325 110166
Drammen Sykehus, Vestre Viken HF 35856 131861 100372
Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg 25923 72250 59902
Sykehuset Telemark HF, Skien 19467 61928 48825
Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand 30097 111427 81460
Stavanger Universitetssjukehus 34602 161976 101812
Haukeland Universitetssykehus HF, Bergen 52277 282822 172879
Førde sentralsjukehus HF 11415 36669 27388
Helse Fonna, Haugesund 7652 41155 28850
Ålesund Sjukehus HF 17806 57639 36965
Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde 8077 24534 19018
St. Olavs hospital HF, Trondheim 48788 221653 138079
Nordland Sentralsykehus HF, Bodø 21802 83492 60137
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø 34137 132028 91870
Avd. for rettsmedisinske fag, OUS
Fürst laboratorium, Oslo
Unilabs, Oslo 15906 31958 30013

SUM 525376 2417539 1633221

2020

-43055 biopsier (8%), antall glass -3%



Aktivitet

• Digitale møter og kurs
• Avlyst faggruppeleder + avdelingsleder-samling 

• Punkter til Kreftkonferansen Dagens Medisin– redusert antall prøver;  
hvilke prøver? Mer langtkommen kreft nå? Andre punkter til møtet?
• Helsedirektoratet/ Kreftforeningen: 1090 færre diagnostisert med 

kreft mars-august 2020 sammenlignet med 2019 (7% nedgang) 



Handlingsprogram Navn Kommentar Leder av
handlingsprogramgruppen

Saksbehandler i

Hdir

Brystkreft Ingen i handlings-
programgruppen, men det 
ivaretas via Patologigruppen i 
NBCG  

patologi omtales grundig i hele kap 4: Diagnostikk og også i 
flere andre kapitler. 

Et kap. 4.5.3 heter: Patologisk diagnostikk ved invasiv 
brystkreft

Bjørn Naume Borghild Svorken

Lungekreft Sissel Wahl eget kap. 6.9: Histopatologisk diagnostikk, samt patologi også 
er omtalt i kap. 13.1 for nevroend. svulster og 15.4 for 
thymus-svulster

Odd Terje Brustugun Borghild

Nevroonkologi (CNS) Kristin Myrmel, Klinisk patologi, 
Universitetssykehuset Nord-
Norge HF
Pitt Niehusmann, Avdeling for 
patologi, Oslo 
universitetssykehus HF

Petter Brandal Kaja Fjell Jørgensen

Skjoldbruskkjertelkreft Ingen, ny gruppe oppnevnes i 
disse dager 

Katrin Brauckhoff Kaja 

Tykk- og endetarmskreft Sonja Steigen, UNN Hartwig Kørner Bente Bryhn

Patologers deltagelse i Handlingsprogrammene



Maligne blodsykdommer Lars Helgeland, Helse Bergen Har vært flere patologer med i arbeidet i tidligere 

oppdateringer også

Tor Henrik Anderson Tvedt Bente

Prostatakreft Ulrika Axcrona og Vebjørn 

Kvikstad

Andreas Stensvold Ingunn Løvstad 

Sørensen

Spiserørskreft Else Marit Løberg Patologi omtales noe i kap. 5: Behandling med kurativ 

intensjon

Stadieinndeling i kap 4.3. 

Egil Johnson Borghild 

Testikkelkreft Spørsmål

sendt leder (igjen 15.02.21)

Patologi omtales i kap. 2.1, 4.7, 8 og 9 Torgrim Tandstad Borghild

Nyrekreft Ulrica Axcrona, patolog, OUS Maria Nyre Vigmostad Kaja

Blærekreft Målfrid Mangrud Innlandet-

Lillehammer HF

Øystein Størkersen 

St. Olavs hospital HF

Erik Skaaheim Haug Kaja



Gynekologisk kreft Livmorkreft: Tormod 
Eggen, UNN

Endometriehyperplasi: 
Anne Ørbo, UNN

Eggstokkreft, tubekreft og 
bukhinnekreft og 
Borderline ovarialtumor 
(BOT): Ellen Veronika 
Vesterfjell,  St. Olavs 
hospital

Sjelden (ikke epitelial) 
ovarialcancer. 
Germinalcelle- og stromale
svulster: Ben Davidson, 
OUS (var med frem til 
2019)

Premaligne lidelser i cervix
uteri: Jannicke Berland, 
SUS 

Vulvacancer: Agnes 
Katharina Lie, Sykehuset 
Østfold 

Trofoblastsykdom: Ben 
Davidson, OUS, (frem til 
mai 2019)

Patologer er med i alle kapittel-gruppene Kathrine Woie Bente



Bukspyttkjertelkreft Caroline Verbeke, OUS, RH Knut Jørgen Labori  Bente

Analcancer Sonja Steigen, UNN Marianne Guren Bente

Maligne melanomer Lars Akslen Oddbjørn Straume Ingunn

Kreft hos barn Klaus Beiske

Beiske satt i den 1. gruppen, 
men sitter ikke i selve 
revisjonsgrup-pen som er på 
kun 4 personer. Beiske er 
konsultert som sittende i en 
av faggruppene som 
handlingsprogrammet var 
innom før vi fikk det. 

Patologi Både kap. 6 og 9 omtaler patologi mange ulike 
steder. Kun kap 6.2 heter Patologisk-anatomisk 
diagnostikk av barnekreft

Maria Winther Gunnes Borghild 



Metastaser med ukjent utgangs-punkt 
(NY)

Ingen Igangsetting av arbeid med handlingsprogrammet er utsatt Borghild

Magekreft Overlege Else Marit Løberg, 

Avdeling for patologi, Oslo 

universitetssykehus, Ullevål

Egil Johnson Kaja

Tynntarmskreft Ingen Venter på ny leder Kaja

Maligne lymfomer Lars Helgeland, Helse Bergen Det har også vært flere patologer med i tidligere utgaver. Arne Kolstad Bente

Nevroendo-krine svulster Patricia Mjønes Øyvind Hauso Ingunn

Palliativ behandling Ingunn

Sarkomer Bodil Bjerkhagen, Hans 

Kristian Haugland 

Kjetil Boye Ingunn

Hode-hals kreft Svetlana Tafjord Terje Osnes Ingunn



Strategiplan DNP

• Utarbeides etter diskusjonen om DNPs rolle og diskusjon rundt 
Nasjonal Digital patologi i morgen



	 Gjennomgang av Årsrapport 2020, Strategiplan DNP og status 
patologiavdelinger i Norge (Randen)	

Styrets	leder	vil	gjennomgå	rapporten.	
Forslag	til	vedtak:	Årsmøtet	godkjenner	Årsrapport	2020.	



Takster for molekylære analyser
Midlertidige takster for molekylærpatologi; utvidet genpanel-testing av kreftsvulster.
I den nye satsningen innen presisjonsmedisin vil det fra årsskiftet 2020/2021 bli tilbudt utvidet genpanel testing av svulstvev for pasienter hvor 
utprøvende behandling vil kunne ha nytteverdi. Utvidet genpanel må benyttes for å finne et bredt spekter av forandringer (biomarkører) hvor mange 
ikke er en del av dagens handlingsprogrammer for kreft. Dette er i tråd med oppdrag til helseforetakene og kommer på plass nå som HSØ-RHF har 
etablert den første «infrastruktur for presisjonsdiagnostikk» (InPreD). InPreD ved OUS har tatt initiativ til å etablere InPreD – Norge som et nasjonalt 
nettverk med alle universitetssykehusene involvert. 
Som et utvidet genpanel har InPreD etablert TSO500 panelt; dette analyserer svulst-DNA for mer enn 500 gener. I tillegg etableres et genpanel for 
RNA for å påvise gen-fusjoner. I løpet av 2021 kan det også bli aktuelt å utvide til exom analyser, men dette er usikkert.
Fra overgangen 2020/2021 vil testing med utvidet genpanel kunne bestilles fra noen av universitetssykehusenes patologiavdelinger. Dette er 
pasienter som ikke er inneliggende, og aktiviteten vil gå inn under poliklinikkforskriften. Etter dialog med onkologer knyttet til Seksjon for 
utprøvende kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus anslåes det et behov for analyse av opp mot 500 pasienter i 2021 (realistisk antall er nok 
200-300 pasienter). 
Dagens kodeverk og takster for patologi gjenspeiler ikke denne type arbeid og driftsutgifter. For å unngå misforståelser/feilbruk bør man spesifisere 
at de bare kan benyttes for pasienter som skal vurderes for utprøvende behandling. I tillegg vil man kunne legge til at det bare er noen sykehus som 
kan benytte denne takstkoden, ettersom utvidet genpanel undersøkelse bare vil foregå på enkelte universitetssykehus (disse inngår i nasjonal 
infrastruktur for presisjonsdiagnostikk, InPreD). Det er viktig å presisere at disse takstene ikke vil erstatte noen av de eksisterende takstene for 
patologi da de gjenspeiler ny aktivitet.
Det organiseres nå også et kompetansenettverk for alle laboratoriemiljøene ved norske sykehus som gjør genpanel testing av svulstvev. Dette ved at 
«Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin» etablerer et eget undernettverk for fagpersoner som arbeider med NGS analyser innen 
kreftdiagnostikk. Dette nettverket blir knyttet tett til InPreD nettverket for å sikre kompetanse overføring og harmonisering mellom miljøene. Disse 
forumene vil bli viktige i 2021 også for å sikre at det blir hensiktsmessig bestilling av utvidet genpanel testing. 
Utvidet genpanel testing for pasienter som skal vurderes for utprøvende behandling krever at det gjøres en grundig patologi-vurdering i forkant av 
analysen og en betydelig mer avansert dataanalyse og sammenstilling av analyse- og klinisk informasjon i etterkant. Det vil derfor være 
hensiktsmessig å dele denne nye aktiviteten i flere deler med egne refusjonskoder.



Midlertidige takster
705s DNA-/RNA-Gensekvensering 

analysepakke
7199,24 R20, R21, R23

705t Revurdering av preparat for 
utvidet molekylær analyse, 
seleksjon av vevsområde

176,75 R20, R21, R25

705u Utvidet genpanelanalyse 17625,51 R20, R21, R26, R27

705v Utvidet dataanalyse og tolkning 
av sekvenseringsdata og 
rapportering i tverrfaglig møte

909,00 R20, R21, R26



Æresmedlem



05/21.				 Orienteringssaker	

  Takster for molekylærpatologiske analyser (Russnes)  
Æresmedlem (Bie) 
	
Forslag	til	vedtak:	Årsmøtet	tar	de	fremlagte	saker	til	orientering.	



Obligatorisk etterutdanning for spesialister
Program for etterutdanning i patologi 

Legeforeningens landsstyre 2016 har vedtatt prinsipp om obligatorisk etterutdanning for leger 
med spesialistgodkjenning. Sentralt i dette er utforming av et etterutdanningsprogram for 
hver spesialitet. Legespesialister plikter å holde seg faglig oppdatert, og det skal legges til 
rette for at så kan skje.  Norske patologer har vært flinke til å holde seg faglig oppdaterte og 
har deltatt på nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. Legeforeningen anbefaler nå 
en strukturert etterutdanning som er dokumenterbar, tilpasset legens arbeidssituasjon og 
arbeidsstedets behov for kompetanse. De går ikke inn for en resertifiseringsordning.  
 
Etterutdanningen skal i løpet av en femårsperiode inneholde et visst antall 
etterutdanningsaktiviteter. Omfanget bør være minimum 60 timer/år, dvs 300/timer i en 
femårsperiode. Etterutdanningen har både obligatorisk og valgfritt innhold, fordelt på like 
store deler.  
 
Programmet for etterutdanning innen patologi inneholder de elementene som anses som 
sentrale, med en anbefalt beregning av omfang for hvert enkelt element. Det skal utarbeides 
en individuell etterutdanningsplan for hver spesialist, der etterutdanningsaktiviteter kan 
loggføres i henhold til planen og attesteres av leder.   

Randen, Lycke-Ellingsen, Villumsen, Stefansson 



Obligatorisk innhold 
  

Obligatorisk innhold forutsettes å dekke ca 150 timer i løpet av en femårsperiode.  
Det første punktet er unikt for obligatorisk del, de neste to kan også inngå i valgfri del.   
 

1. Nasjonale kurs/ kongresser/ fagmøter (> 2 pr periode)  
Den norske patologforening arrangerer sitt faste årsmøte om våren (Årsmøte og 
Årsmøtekurs). Faggruppene oppfordres til å ha sine møter i forkant av dette møtet. Et bredt 
utvalg av aktuelle temaer innen patologi tas opp, uten at det ligger noen fast temamessig 
rotasjon til grunn.  
Med varighet fra onsdag ettermiddag til fredag ettermiddag gir full deltakelse ca. 15 timer. 
 
Deltagelse på faggruppemøter i forkant av Årsmøtet (fra onsdag morgen) teller som 7 timer.  
 
Deltagelse på organspesifikke kurs nasjonalt teller med 7 timer pr dag. 
 
 
 

2. Internasjonale kurs/kongresser/fagmøter (> 2 pr periode)  
Det finnes en rekke internasjonale kurs og kongresser for ulike fagområder innen patologi. 
Hvilke konferanser/kurs  som arrangeres når, og variasjon i hvilke som anses å være av best 
kvalitet, endres kontinuerlig. Det er derfor ikke relevant å gi noen dekkende framstilling av 
denne typen konferanser/kurs for hele fagområdet.   
 
Vi vil kort peke på eksempler på konferanser som dekker en større bredde av patologi samt 
eksempler på relevante kurs:  
 

a) ECP (European Congress of Pathology): Arrangeres i Europa hvert år år i regi av 
European Society of Pathology (ESP).   

b) ESP/ IAP (European Society of Pathology i samarbeid med International Academy of 
Pathology): Arrangeres annethvert år 

c) USCAP (US & Canadian Academy of Pathology) arrangeres hvert år    
d) Diagnostic Postgraduate  Pathology Courses (Vincent Academy of Pathology) 

arrangerer jevnlige gode kurs innenfor sentrale fagområder . 
 

Deltakelse i en slik konferanse, som vanligvis strekker seg over 3-4 dager, vil gi omkring 30 
timers etterutdanning.  

3. Hospitering (> 5 dager/periode) 
Hospitering kan skje innenfor eget fag, i en annen institusjon i Norge eller i utlandet for faglig 
oppdatering og påfyll fra kolleger med særskilt kompetanse. Hospitering bør så langt det lar 
seg gjøre være sammenhengende over tid, for best mulig faglig utbytte. 
En dag hospitering teller 10 timer, og maksimalt antall med tellende hospitering for en 
periode er 50 timer.  



Valgfritt innhold 
 
Valgfritt innhold forutsettes å dekke ca 150 timer i løpet av en femårsperiode.  
Dette kan bestå av:  
 

1. Internasjonale og nasjonale kurs /kongresser/ møter  
Det vises til forrige avsnitt om obligatorisk utdanning for nærmere beskrivelse av disse kursene.  

2. Forskning, undervisning, referee- arbeid  
For ansatte med forskningsaktivitet eller referee-arbeid gir dette uttelling direkte i timetall.  
Veiledende beregning for forskningsaktivitet (jfr Legeforeningens notat) er hhv 50 eller 20 timer 
for første-/ siste- eller medforfatterskap og 40/20 for første- eller medforfatterskap til 
vitenskapelig poster på konferanse.  
Undervisning (originalforelesninger) i medisinerutdanning eller LIS-utdanning teller med 3 timer 
pr originalforelesning.     
Referee-arbeid beregnes til 3 timer per artikkel (maks 9 totalt).  

3. Kvalitetsarbeid og utarbeidelse av faglige retningslinjer og 
prosedyrer, arbeid i offentlige utvalg, NOU mm. 

Arbeid med nasjonale eller lokale retningslinjer regnes med time for time. Maksimalt kan dette 
utgjøre 20 timer per periode.  
 

4. Hospitering  
Det vises til forrige avsnitt om obligatorisk utdanning for nærmere beskrivelse av hospitering.  

5. Interne fagmøter, inkludert internundervisning  
Egne bidrag til innlegg i interne fagmøter og internundervisning teller med time for time.  

6. E-læringskurs med test og artikkel- lesing med online spørsmål for 
kontroll  

Mange tidsskrift tilbyr nå CME-poeng med spørsmål online etter gjennomlesing av en artikkel. En 
artikkel teller en time. Tilsvarende gjelder også for e-læringskurs med test. Maksimalt kan dette 
utgjøre 30 timer.  

 



Etablering av obligatorisk videreutdanning for leger med spesialistgodkjenning 
(Randen)	
	Forslag	til	vedtak:	Årsmøtet	slutter	seg	til	styrets	forslag	om	program	for	
etterutdanning	i	patologi.	



Søknad om støtte til lederkurs

Som leder er jeg opptatt av utvikling også av lederrollen, og søkte styret om økonomisk 
støtte til deler av et online lederutviklingskurs med fokus bl.a. på teamarbeid og 
kommunikasjon. Kurset bygger på en modell fra London School of Economics og er et 10-
uker kurs med 2 ukentlige nettsamlinger på til sammen 5 time pr uke. 
Ledelse er stadig mer krevende, og lederutdannelse for leger er noe Legeforeningen 
fokuserer mye på. Jeg har en master i ledelse fra BI, men som for alle andre fag trengs det 
påfyll og videreutdanning også av ledere. Jeg får ikke støtte av arbeidsgiver for 
lederutviklingskurs. Styret var i hovedsak positiv til å støtte søknaden, mot 1 stemme, men 
statuttene krever at det er Årsmøtet som behandler slike søknader, og jeg fremmer derfor 
søknaden her. Beløpet er på 25.971,-
Det har vært få arrangementer og kurs det siste året og alle møter og kongresser vært 
digitale. Det har derfor ikke vært reise- eller kongressutgifter for meg som leder til møter 
nasjonalt eller internasjonalt som medlem av Advisory Board i den europeiske 
patologiforeningen (ESP) eller den europeiske patologikongressen (ECP) det siste året. Jeg 
har heller ikke noe honorar fra DNP for lederjobben, slik man har i mange andre 
fagmedisinske foreninger.



Økonomi: Regnskap 2020 og budsjett 2021 (Valla)	



Økonomi: Regnskap 2020 og budsjett 2021 (Valla)

Forslag	til	vedtak:	Årsmøtet	godkjenner	regnskap	2020	og	budsjett
2021.



Årsmøtet 2022 (Oslo) 



Hva skal vi med patologforeningen nå?


