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Udvalget har holdt 2 møder siden DPAS generalforsamlingen i 2015. 

 

Kvalitetsudvikling og kvalitetsvurdering af patologens arbejde har været udvalgets fokusområde siden 

sidste generalforsamling. Udvalget har i første omgang undersøgt om og eventuelt hvordan man i udlandet 

forholder sig til kvalitetsudviklingen af det lægelige arbejde både for de yngre læger under uddannelse og 

for speciallægerne.  

En gennemgang af kravene i vores nabolande samt USA og Canada viste, at der er stor variation i de krav 

der stilles til speciallæge uddannelsen og den efterfølgende subspecialisering. Især i USA og Canada er der 

krav om skriftlige eksamener og vedvarende efteruddannelse med krav om CME point og kontinuerlig 

certificering. I vores umiddelbare nabo lande er der, som i Danmark, ingen krav om dokumentation for 

efteruddannelse eller retningslinjer for ekstern/intern auditering. 

Udvalgets medlemmer var efterfølgende enige om, at der ikke er evidens for at kvaliteten sikres gennem 

CME point, tvungen efteruddannelse og eksamener.  Efter udvalgets mening er det de enkelte subspecialer 

der bedst 1) kan formulere hvordan man inden for deres fagområde sikrer kvalitet og ensartethed og 2) kan 

udpege områder med behov for kvalitetssikring. 

Udvalget enedes om at foreslå DPAS at registrere medlemmernes (speciallæger) subspeciale og derefter 

opfordre til og gerne facilitere, at der oprettes tvær-regionale specialespecifikke subgrupper. I disse 

grupper kan man diskutere/udarbejde guidelines og have fokus på særligt vanskelige fagspecifikke 

områder. Udvalget foreslår at grupperne mødes 1-2 gange om året, f.eks. kunne disse subspeciale-møder 

kombineres med afholdelsen af årsmøder. Grupperne kunne endvidere bruges til at distribuere viden som 

gruppens medlemmer har tilegnet sig ved at deltage i subspeciale-specifikke efteruddannelses kurser. 

Udvalget afventer bestyrelsens tilbagemelding og håber på at kunne videreføre arbejdet i 2016. 

På udvalgets vegne 

 

Lene Buhl Riis 
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