
Referat af møde i Udvalg for Kvalitetsudvikling 21. oktober 2015 

 

Deltagere: Susanne Eiholm, Bettina Filtenborg-Barnkob, Tinne Laurberg, Erik Clasen-Linde (bestyrelsens 

repræsentant) Lene Riis (formand) 

Afbud: Ingen afbud 

 

1. Formanden lagde ud med en kort præsentation af udvalgets kommissorium samt en gennemgang 

af det hidtidige arbejde omkring kvalitetsforbedrende tiltag med særligt fokus på makrokapsler og 

arbejdsglidning. 

2. På DPAS hjemmeside er der via forsiden linket til en vidensbank der indeholder links til forskellige 

hjemmesider med relevans for patologer. Mange af disse links er til forældede retningslinjer og 

trænger til revision. Erik oplyser at hele hjemmesiden er under revision og udvalget tilbyder at 

hjælpe med at revidere de forskellige links. 

3. Diskussion af fremtidige fokus områder for udvalget: 

Der var enighed om at kvalitetsudvikling/vurdering af patologens arbejde er et relevant emne som 

vil være udvalgets fokusområde frem mod næste årsmøde. Udvalget har valgt i første omgang at 

undersøge om/hvordan man i udlandet forholder sig til kvalitetsudviklingen af det lægelige arbejde 

både for de yngre læger under uddannelse og for speciallægerne. Er der krav til opnåelse af ECTS 

point/videreuddannelse, ekstern/intern auditering, konsensusmøder, tests etc. Er der eventuelt 

nogle redskaber som kan overføres til danske forhold? Udvalget blev enige om i første omgang at 

undersøge forholdene i de lande vi oftest sammenligner os med og fordelte arbejdet på udvalgets 

medlemmer: Tinne: Canada; Susanne: England; Lene: Nordamerika, Frankrig; Bettina: Sverige, 

Norge; Erik: Øvrige Europa med særligt fokus på Tyskland og Holland. Hvilke kvalitetssikrings mål 

/tiltag er der for patologer i de ovenstående lande og hvilke krav er der for at opnå 

specialistuddannelsen.  

Udover ovenstående var der en diskussion omkring emnet: Hvordan bruger vi mest 

hensigtsmæssigt patologens tid og afdelingens ressourcer. Diskussionen omhandlede bl.a. sentinel 

node, udtagning af væv efter neoadjuverende behandling, udskæring af oplagt 

benigne/profylaktiske resektater. Udvalget blev enige om at lokale forskelle betyder, at det kan 

være svært at lave konkrete anbefalinger, men det er relevant at diskutere det. At bruge ressourcer 

og patologernes tid fornuftig er vel også kvalitet. 

 

Næste møde afholdes den 19. januar 2016 kl 11. i konferencen på Roskilde Sygehus. Dagsorden 

udsendes forud for mødet. 


