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Udvalget har afholdt tre møder siden DSPAC´s generalforsamling i 2009 og har behandlet følgende 
emner: 
 
Udvalgets kommissorium 
Kommissoriet foreligger nu i ny, opdateret form. Ufk´s opgave er som tidligere at sikre 
forudsætningerne for opretholdelse af den diagnostiske kvalitet i specialet. Blandt udvalgets 
beføjelser til at varetage denne opgave nævnes nu specifikt anvendelse af DSPAC´s hjemmeside til 
orientering af selskabets medlemmer om forhold vedrørende kvalitetsudvikling og kvalitetstiltag. 
Ufk vil fokusere på brug af hjemmesiden, hvor et nyt system vil forbedre mulighederne for hurtig 
opdatering af informationer. 
 
Obduktion og hornhindetransplantation 
DSPAC´ s formular ”Erklæring ved dødsfald og begæring af obduktion” har været diskuteret 
intensivt, ikke mindst på grund af sammenkædning med donation af hornhinder. Formularen har 
været helt eller delvist i brug fra 2004. Et forslag fra hornhindebanken om at udvide begæring af 
obduktion med en passus om hornhindetransplantation er blevet forelagt Sundhedsstyrelsen. Kirsten 
Kock og Lise Mette Rahbek Gjerdrum har diskuteret emnet ved et møde i Sundhedsstyrelsen. Det 
fremgik her, at obduktion og hornhindedonation hører under to forskellige love/forordninger, så der 
er ikke nogen juridisk baggrund for at kæde de to emner sammen. 
Det er Ufk´s holdning, at begæring af obduktion og tilladelse til udtagning af hornhinder skal 
holdes adskilt. Der foretages på landsplan kun ca. 5 % obduktioner af alle dødsfald. Skal 
indhøstning af hornhinder øges fremover, må det ske ved henvendelse til de kliniske læger, der har 
kontakt med pårørende i forbindelse med dødsfald og kendskab til afdødes sygehistorie eller ved 
mobilisering af særligt interesserede læger, f.eks. øjenlæger. 
I et brev til hornhindebanken fra DSPAC´s bestyrelse og Ufk gives udtryk for denne holdning. Vi 
finder det uhensigtsmæssigt, at involvere patologer i processen med at vurdere, om en potentiel 
donor er egnet på basis af gennemgang af patientjournal. 
Det må dog fortsat være op til den enkelte patologiafdeling, hvorvidt man finder det praktisk muligt 
at medvirke ved indhøstning af hornhinder. 
Ufk finder, at en forenkling af ”begæring af hospitalsobduktion” er ønskelig. Der er ikke behov for 
en formular, der tager højde for evt. hornhindedonation. 
Ufk har udarbejdet en ny, forenklet begæring af hospitalsobduktion, hvor stillingtagen til 
vævstransplantation er fjernet. Begæringen er sendt til vurdering i Sundhedsstyrelsen. 
 
Arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen 
Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal revidere Vejledning for identifikation af 
patienter i sygehusvæsenet fra 1998.  Nille Behrendt har deltaget som sagkyndig i to møder og 



fremsendt rekommandationer til den reviderede udgave, hvor bl.a. betydningen af  
prøveidentifikation ved mindst to parametre (stregkode, cpr.nr.) understreges kraftigt.  
 
Akkreditering 
Dansk akkrediterings- og metrologifond, DANAK, indbød til møde i Sektorudvalget for de 
diagnostiske specialer, i november 2009. med deltagelse af direktøren for Institut for kvalitet og 
akkreditering i sygehusvæsenet, IKAS. Direktøren meldte imidlertid afbud, og mødet blev aflyst. 
En oversigt over akkrediteringsstatus af landets forskellige patologiafdelinger vil snart foreligge på 
hjemmesiden. 
 
Fremtidige opgaver 
Klagesager 
Udvalget vil fremover regelmæssigt gennemgå sager fra patientklagenævnet og Retslægerådets 
årsberetning. Er der sager med relevans for patologer, vil Ufk gøre opmærksom herpå via 
hjemmesiden. 
 
Molekylærbiologi 
Dansk Molekylær Patologi Gruppe (DMPG) er en interessegruppe, som for nylig er blevet dannet af 
en række patologer og molekylærbiologer med tilknytning til patologiafdelinger. Et af DMPGs 
hovedformål er at etablere og udvikle molekylærbiologiske metoder i rutinediagnostik i patologisk 
anatomi. Lise Mette Rahbek Gjerdrum er medlem af gruppen og vil informere om nye retningslinjer 
og kvalitetstiltag med opslag på hjemmesiden. 
 
Opgaveglidning 
Sundhedsstyrelsen har henvendt sig til DSPAC, da der foreligger en ny bekendtgørelse vedr. brug af 
medhjælp til sundhedsfaglig virksomhed, f.eks. opgaveglidning mellem læger og bioanalytikere. 
Styrelsen ønsker, at selskabet tager stilling til, om der skal defineres standarder indenfor området. 
Udvalget har drøftet dette emne og vil forsøge at få et overblik over arbejdet hermed på de enkelte 
patologiafdelinger. Udvalget vil arbejde med at indsamle oplysninger om fordele og ulemper ved 
forskellige tiltag og om muligt præsentere resultatet ved næste årsmøde. 
 
Retningslinjer 
I forlængelse af sidste årsmøde, har udvalget diskuteret hvorledes patologiafdelinger anvender 
nationale retningslinjer af diverse cancertyper. Udvalget vil forsøge at få et overblik over 
variationen indenfor dette område på enkelte udvalgte kræftformer og om muligt præsentere 
resultatet ved næste årsmøde. 
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