
Referat af møde i Udvalg for kvalitetsudvikling den 28. juni 2018. Mødet blev afholdt som Skype møde med 

deltagelse af Tinne Laurberg, Susanne Eiholm, Anja Brügmann og Lene Riis.  

Afbud Bettina Filtenborg-Barnkob.  

 

Hovedparten af mødet blev brugt på at diskutere det nye kommissorium, som blev vedtaget på DPAS 

bestyrelsesmøde den 31. maj 2018. Lene har som formand for udvalget været involveret i processen med 

at udforme det nye kommissorium. Punkterne blev diskuteret enkeltvis med henblik på opgaver som 

udvalget skal arbejde med i den kommende tid: 

Fælles nationale målsætninger indenfor patologi med det formål at ensarte diagnostik og deraf følgende 

behandlingstilbud til patienter 

Vi drøftede behovet for fælles retningslinjer og på en eller anden måde få koordineret at afdelingerne 

følger de samme retningslinjer for diagnostik. Der skal så vidt muligt være patologer med i udarbejdelsen af 

guidelines som involverer patologien/-afdelingerne og de skal også videreformidles. Der er meget fokus på 

DMCG’erne, mens der ikke er det store overblik over de non-neoplastiske områder. 

Give rum for patologers møde og fælles drøftelser gennem organisering af subspeciale møder i forbindelse 

med DPAS årsmøder 

Subspeciale gruppe møderne er nu en etableret del af DPAS årsmødet. De udgør en stor del af programmet 

i årsmødet og der er derfor behov for planlægning, delvis styring og løbende evaluering af udbyttet af 

møderne. Forud for hvert årsmøde er der nu behov for at tage stilling til følgende: 

 - hvor mange og hvilke subgrupper skal der være 

 - hvem skal være tovholder på de enkelte møder 

Der er brug for en form for retningslinje eller ”køreplan” som kan udleveres til tovholderne. Lene 

udarbejder og rundsender inden næste møde udkast til disse retningslinjer som fx. kan indeholde forslag til 

mødets form med henvisning til hvad andre subgrupper har gjort samt information om mødernes økonomi 

(hvad kan man bruge på eksterne oplægsholdere). Efter årsmødet bør der udarbejdes et referat af mødet 

som er tilgængeligt på hjemmesiden til inspiration for kommende tovholdere.  

Udvalget foreslår at man undersøger om der er mulighed for tilmelding til møderne via app’en så vi har et 

tal for hvor mange der deltager til de enkelte møder. 

Forslag til kommende subgrupper er   

-”Uddannelses forum” primært for uddannelses ansvarlige overlæger og UKYL’er 

- Møde for DMCG repræsentanter 

- Anvendt digital patologi 

Allerede til udvalgets næste møde skal vi diskutere mulige tovholdere som kan ”inviteres” i løbet af 

efteråret. 

Systematisere DPAS repræsentanters arbejde i DMCG’er 



Ifølge Anja (bestyrelsens repræsentant) er der DPAS udpegede repræsentanter i stort set alle DMCG’er. 

Hvis der ikke allerede eksisterer en liste over disse repræsentanter skal den udarbejdes og være synlig på 

DPAS hjemmeside. Udvalget diskuterede behovet for nationale retningslinjer for DMCG arbejdet eventuelt 

med anbefalinger for en form for tilbagemelding til udvalget for kvalitetsudvikling og DPAS øvrige 

medlemmer om hvad der har været drøftet på møderne. Hvis der i DMCG’erne drøftes tiltag og nationale 

retningslinjer som overordnet set har konsekvens for patologers arbejde og patologi afdelingernes økonomi 

bør udvalget have mulighed for at få retningslinjerne i høring og vurdere om der er behov for at indhente 

kommentarer fra andre udvalg (patologi udvalg under DMCG’er etc) eller patologiafdelingernes ledelse. 

Behovet for en fælles koordinering blev belyst ved et eksempel på en national guideline hvor en specifik 

diagnose kræver en ”second opinion” fra en patolog med subspeciale viden fx adenokarcinom i polyp (pT1) 

eller low grade dysplasi ved Barretts esophagus. Flere afdelinger kan i det daglige arbejde ikke leve op dette 

krav og opfylder derfor principielt set ikke de nationale guidelines hvilket er problematisk.   

 

Arbejde for digital patologi som medie for diskussion af cases 

Det er udvalgets indtryk at der allerede findes flere platforme rundt omkring på de enkelte afdelinger hvor 

man deler digitale cases både internt og eksternt med konsultationsformål. Vi foreslår at der til næste 

årsmøde er en subgruppe med temaet ”Anvendt digital patologi” hvor vi kan erfaringsudveksle og måske 

lægge op til en fælles platform som kan bruges til at dele cases. Man kunne i et sådan forum også diskutere 

hvordan vi forholder os til digital konsultation: - (hvordan) skal det afregnes og hvad med ansvaret for 

afgivne diagnoser? 

 

Ajourføring af Vidensbanken på DPAS hjemmeside i forhold vedrørende kvalitetsudvikling og kvalitetstiltag 

Vidensbanken er blevet godt modtaget. Den er stadig opdateret og udvalget mener ikke at der lige nu er 

behov for at foretage justeringer. 

 

Næste møde: Lene udsender Doodle for Skype møde i september og regulært møde i november 2018. 


