
Beretning fra Udvalg for Kvalitetsudvikling under DSPAC (Årsmøde 2006) 
 
Udvalget har holdt 3 møder siden generalforsamlingen (GF) 2005 
 
Kvalitetsudvikling - obduktion: 
UfK har i samarbejde med ”Arbejdsgruppen for Obduktioner” udarbejdet appendiks til 
”Referenceprogram for Obduktioner”.  
Ny udgave af ”Referenceprogram for Obduktioner” inklusiv appendiks er tilgængelig på DSPACs 
hjemmeside.  
 
Kvalitetsudvikling – colorectal cancer:  
Referenceprogrammet er tilgængeligt på DSPACs hjemmeside. Claus Fenger er UfK’s 
kontaktperson og DSPACs repræsentant i DCCG (Dansk colorectal cancer gruppe) under DKS 
(Dansk Kirurgisk Selskab).  
UfK har i samarbejde med Claus Fenger nedsat ad hoc arbejdsgruppe til revision af 
colorectalskemaerne. Arbejdsgruppen bestod af Rikke Hagemann (Randers), Thomas Hasselager 
(Roskilde), Bent Vainer (Rigshospitalet), Peter Ingeholm (Hillerød), Jan Lindebjerg (Vejle), 
Susanne Holck (Hvidovre), Anders Glenthøj (Bispebjerg), Tine Plato (Odense), Peter Stubbe 
Teglbjærg (Aalborg), Claus Fenger (Odense) og Kirsten Kock. 
Det er gruppens mål, at de reviderede indberetningsskemaer kun skal foreligge i elektronisk udgave. 
 
Kvalitetsudvikling – lungecancerdiagnostik: 
Referenceprogrammet er tilgængeligt på DSPACs hjemmeside. Birgit Guldhammer Skov er UfK’s 
kontaktperson i Dansk Lungecancer Gruppe. 
Der er ikke foretaget ændringer i programmet i 2006. 
 
Kvalitetsudvikling – atypiske nævi: 
Patologiudvalget under DMG (Dansk Melanom Gruppe) har udarbejdet forslag der inkludere 
følgende fire grupper af melanocytære tumorer: nævus, nævus med atypisk proliferation (ny), obs. 
malignt melanom, malignt melanom.  
Usædvanlige nævi (Spitz, Reed, blue dysplastisk) er ikke inkluderet i det udarbejdede forslag.  
Forslaget afventer godkendelse af DMGs bestyrelse.  
 
Kvalitetsudvikling – DANAK og ISO 15189 
UfK har i samarbejde med DSPACs bestyrelse og Sektorudvalget for de diagnostiske Specialer 
repræsenteret ved Birger Hesse og Anne Cathrine Bollerup nedsat arbejdsgruppe til udarbejdelse af 
retningslinier for ISO15189 akkreditering af vort speciale.  
Arbejdsgruppen består af overlæge Birgitte Melgaard, Aalborg Sygehys, overlæge Benedicte Parm 
Ulhøi, Århus Sygehus, overlæge Kristian Rossen, Gentofte Sygehus, ledende bioanalytiker Ulla 
Thomsen, Bispebjerg Hospital, afdelingsbioanalytiker Michel Normaark, Hvidovre Hospital, og 
Anne Cathrine Bollerup Sektorudvalget for de diagnostiske Specialer, DANAK.  
 
Kvalitetsudvikling – external quality assement (EQA) schemes 
 
 
EQA er en ekstern kvalitetskontrol af diagnostik, som udføres ved rundsending af præparater fra en 
central organisation med henblik på lokal diagnostik og efterfølgende vurdering af kvaliteten af 



diagnostikken ved den centrale organisation. UfK ønsker kort at præsentere principperne for EQA 
ved generalforsamlingen med henblik på efterfølgende diskussion af metodens brugbarhed.  
 
Kvalitetsudvikling – Cancerregisteret og validering af indberettede SNOMED-koder: 
Cancerregisteret nedsatte i 2004 en arbejdsgruppe med det formål at validere nøjagtigheden af 
tumor relaterede informationer for tilfælde af anmeldelsespligtige kræftsygdomme. Det er endnu 
ikke besluttet, hvorvidt der behov for udfærdigelse af generelle retningslinier for brug af SNOMED-
koder. UfK vil i givet fald indgå i dette arbejde.  
 
DSPACs rådgivning ved patologisk-anatomisk deltagelse i multicenter projekter: 
- UfK har ikke modtaget referenceprogrammet ”Retningslinier for visitation, diagnostik, behandling 
og kontrol af vulvacancer” til udtalelse. Referenceprogrammet er anbefalet uden kommentarer. 
 
Kvalitetsudvikling – publikationer, DSPACs hjemmeside: 
UfK har besluttet årligt at gennemgå siden ”publikationer” med henblik på om alle relevante 
guidelines er repræsenterede og opdaterede.  
Gennemgangen har medført anbefaling af følgende tilføjelser/justeringer: 
• Dansk gynækologisk cancer ændres til ”Gynækologisk cancer” 
• ”Retningslinier for visitation, diagnostik, behandling og kontrol af vulvacancer” - tilføjes under 

”Gynækologisk Cancer” 
• de to punkter under overskriften ”Cervixcytologi” flyttes ned under overskriften ”Gynækologisk 

cancer” 
• Melanomer med link til DMGs hjemmeside (www.melanoma.dk) tilføjes 
• Brystcancer med link til DBCGs hjemmeside tilføjes 
• ”Referenceprogram for behandling af Thyroideacancer” - tilføjes under ”Hovedhalscancer”  
 
 
16.2.2005. Kristian Rossen 
 
 
 
 
 


