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Udvalget har holdt 2 møder siden generalforsamlingen 2013. Følgende emner har været 

behandlet. 

Der har været udsendt spørgeskema om brugen af makrokapsler.  

13 afdelinger har svaret på spørgeskemaet angående bruges af makrokapsler. 9 afdelinger anvender 

makrokapsler. Makrokapsler bliver hyppigst anvendt til områderne colon/rectum cancer, mammakarcinom 

og prostatektomier. Få steder anvendes makrokapsler til laryngectomier og neuropatologi. 

De fleste angiver at det er en kvalitetsforbedring. Fordelene er mest udtalt for lægegruppen, hvor det 

fremhæves, at der er bedre oversigt og oveblik ved mikroskopi og forskellige anatomiske forhold kan bedre 

belyses. Mikroskopien kan være hurtigere. Samtidig kan storsnit ofte anvendes til sammenligning med 

forskellige billeddiagnostiskeundersøgelser. Ulemperne herunder øget tidsforbrug er mest udtalt i 

laboratoriearbejdet og der er udfordringer ved arkivering af klodser og glas. Svarene på spørgeskemaerne 

og skema over fordele og ulemper kan ses på DPAS hjemmeside under kvalitetsudvalget. 

Øvrige kvalitetstiltag på landets patologiafdelinger 2013 

Kvalitetsudvalget har også spurgt om der var kvalitetsforbedringer i patologiafdelingerne, som andre kunne 

have glæde af at få kendskab til og blive inspireret af. 

Vi takker for de mange tilbagemeldinger 

Kig på hjemmesiden der er afdelingernes tiltag beskrevet. 

Opgaveglidning 

Mange patologer har oplevet at opgaveglidning fra sekretær til læge er en realitet og flere afdelinger har 

efterhånden få sekretærer ansat. En del af opgaverne er erstattet af talegenkendelsen. På en del afdelinger 

skriver lægerne selv breve og tager sig af andre administrative områder, der tidligere var sekretær arbejde. 

Opgave glidning kan også gå fra læge til bioanalytiker og tilbage igen. Fra bioanalytikergruppen kan det gå 

til sekretær, portør eller medhjælpere med anden uddannelse. For 2 år siden blev afdelingerne spurgt om 



hvilke områder opgaveglidning blev anvendt. Udvalget for kvalitet vil igen undersøge hvad der sker på dette 

område, for ved vi hvad kvaliteten egentlig er og er opgaveglidning kun et resultat af nødvendighed og 

besparelse eller højnes kvaliteten i nogle områder ved opgave glidning.? 

Klagesager 

Der er ikke i det forløbne år offentliggjort sager fra patientombud og retslægeråd med relevans for 

patologer. 

Eva Balslev 
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