INNKALLING TIL ÅRSMØTE
DEN NORSKE PATOLOGFORENING
10 mars 2022 kl. 15:00 – 18:00
Oslo

Saksliste og vedlegg1

Styret i Den norske patologforening
18. februar 2022

1

Vedlegg til ulike saker foreligger enten i Årsrapport 2021, eller som separate vedlegg.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
DEN NORSKE PATOLOGFORENING
10. mars 2022 kl 15:00 – 18:00
Oslo
01/22.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

02/22.

Valg av møteleder, referent og tellekorps

03/22.

Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2021

04/22.

Gjennomgang av Årsrapport 2021 og status patologiavdelinger i
Norge (Randen)

05/22.

Virus på reise (Hoddevik)

06/22.

Orienteringssaker (Randen)
Honorar/ kompensasjon for kursforberedelse

07/22.

Publisering av patologisvar på Helsenorge.no (Wik)

08/22.

Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning (Randen)

09/22.

100 års-jubileum (Bie)

10/22.

Økonomi: Regnskap 2021 og budsjett 2022 (Valla)

11/22.

Valg (Chen)

12/22.

Årsmøtet 2023 (Tromsø)

Saksliste og forslag til vedtak:
01/22.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden.

02/22.

Valg av møteleder og referent
Forslag til vedtak: Ulla Randen er møteleder og Ingrid Lott er referent.
Hanna Maria Eng og Rolf Bruun Bie tellekorps.

03/22.

Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2021
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner referat fra Årsmøtet 2021.

04/22.

Gjennomgang av Årsrapport 2021 og status patologiavdelinger i Norge (Randen)
Styretsleder vil gjennomgå rapporten.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsrapport 2021.

05/22.

Virus på reise
Presentasjon

06/22.

Orienteringssaker
Honorar/kompensasjon for kursforberedelse
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar de fremlagte saker til orientering.

07/22.

Publisering av patologisvar på Helsenorge.no (Wik)
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar de fremlagte saker til orientering.

08/22.

Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning (Randen)
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner planen

09/22.

100-års-jubileum (Bie)

10/22.

Økonomi: Regnskap 2021 og budsjett 2022 (Valla)
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap 2021 og budsjett 2022.

11/22.

Valg (Chen)

12/22.

Årsmøtet 2023 (Tromsø)
Tromsø orienterer

Oslo 24.02.2022
Ulla Randen
Leder, DNP
Se saksvedlegg

Sak 08/22

Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning

Etter en høringsrunde er forslaget justert. Årsmøtet skal behandle planen før den sendes til
Legeforeningen. Det er ikke tidfestet når ordningen skal tre i kraft, eller hvilke økonomiske ordninger
som skal dekke aktiviteten.

Program for etterutdanning i patologi
Legeforeningen har etablert et prosjekt for obligatorisk etterutdanning av 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.

Obligatorisk innhold
Obligatorisk innhold forutsettes å dekke ca 150 timer i løpet av en femårsperiode.

1. Digitale og fysiske nasjonale og internasjonale kurs/
kongresser/ fagmøter (> 4 pr periode)
Nasjonalt:
Deltagelse på organspesifikke kurs nasjonalt teller med 7 timer pr dag.
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.
Internasjonalt:
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 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 flere dager, vil gi omkring 40 timers
etterutdanning.

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 timer for første- eller medforfatterskap til
vitenskapelig poster på konferanse.
Egen PhD i perioden teller som 150 timer.
Egen mastergrad i relevant fag teller 75 timer.
Undervisning (originalforelesninger) i utdanning (medisinstudenter, LIS, sykepleiere,
molekylærbiologer mm), teller med 10 timer pr originalforelesning.
Referee-arbeid beregnes til 3 timer per artikkel.

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 50 timer per periode.

4. Hospitering
Hospitering kan skje innenfor eget eller annet relevant tilknyttet fag, innad eller 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 tellende hospitering for en periode er 50
timer. Mottagende spesialist får tilsvarende timer godkjent.

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

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 2 timer. Tilsvarende gjelder også for e-læringskurs med test. Også digitale kurs og
artikkel-lesing uten CME-poeng teller i opptjeningen. Maksimalt kan dette utgjøre 30 timer.

