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Referat fra UFK på Herlev hospital den 2 oktober 2012 

 
 
 
Tilstede: EB, EM, NB,SK og EM 
 
 

1. siden sidst. Vi har fået ny formand M/K Eva Balslev. Tak for det! 

 

2. DPAS nye hjemmeside. 

Diskussion om det praktiske med hvad, hvem og hvornår udvalgets arbejde skal lægges ind. 

God ide at lægge referater, forslag og status på opgaveglidning og Ufks igangværende opgaver 

på. 

 

3. DMGC 

Dorte Linnemann er af DPAS valgt til det tværregionale colorectal screenings forum. 

God ide at vidensbank har sin egen fane på DPAS hjemmeside, hvor retningslinier ligger og 

løbende opdateres. UFK vil gerne være behjælpelige med at der gøres opmærksom på 

opdateringer mv én gang årligt f.x med et nyhedsbrev og mail. 

EB kontakter  webmaster om vore intentioner. 

Kvalitetsdatabaser: Enkelte databaser benytter stadig papirskema til indberetning, god ide at 

databaser i fremtiden udelukkende indberettes elektronisk. 

Biobanker: patologer må være proaktive for ikke at blive hægtet af i kapløbet. 

4. Opgaveglidning. 

SK har allerede gjort et betragteligt arbejde og vil følge op på dette. 

Klagesager intet nyt siden sidst. 

5.   Andre områder Ufk kan tage op. Screening database. Beth Bjerregaard er med vanlig sans 

og omhu for dette ved at lægge sidste hånd på mammascreening. 

Kvalitetsprojekter med evidens af de undersøgelser vi foretager. Vi vil i første omgang hver 

især forhøre os på vore respektive afdelinger om hvad der egentlig foregår og viderebringe 

vore forhåbentlige gode erfaringer til inspiration for vore kolleger. 

 

6 Evt. 
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NB: mener at den største udfordring for kvalitetsudviklingen er det stigende antal administrative 
byrder der pålægges os udover den stigende mængde rutine og færre hænder. Alt andet lige går det 
ud over at forskning, udvikling og uddannelse lider nød ligesom det psykiske arbejdsmiljø.  
 
Intet nyt fra Danak og Ikas eller Sundhedsstyrelsen, men SK kontakter KK for en god ordens skyld. 
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