
Nyhedsbrev # 1 fra arbejdsgruppen for digital patologi. 

 
I 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe under DPAS med det formål at følge og undersøge udviklingen 

indenfor digital patologi. Arbejdsgruppen vil løbende udsende nyhedsbreve til DPAS’ medlemmer med 

status for arbejdet, som aktuelt er et vigtigt område på alle landets Patologiafdelinger. Dette er tænkt dels 

som orientering og dels som oplæg til dialog med medlemmerne. 

Arbejdsgruppen har i det forgangne år fastlagt en række arbejdsområder, som er baseret på gruppens 

kommissorium. Dette indbefatter: 

 At afdække behovet for retningslinjer for validering af den diagnostiske kvalitet ved digital 

patologi 

 At følge omfanget af implementeringen af digital mikroskopi i de forskellige regioner 

 At undersøge juridiske forhold omkring brugen af digital patologi og kunstig intelligens i 

forhold til datatilsyn og øvrige lovgivning 

 Løbende overvågning af udviklingen inden for digital patologi, inkl. grænsefladen mod kunstig 

intelligens 

 

Kommunikation med selskabets medlemmer vil foregå dels via DPAS’ hjemmeside 

(https://danskpatologi.org/udvalg/arbejdsgruppe-for-digital-patologi/om-arbejdsgruppen-for-digital-

patologi/), hvor man kan finde relevante dokumenter og kontaktinformation til gruppens medlemmer, og dels 

via nyhedsbreve udsendt til alle medlemmer. 

Arbejdsgruppen har indsamlet oplysninger fra de enkelte regioner om status for digital patologi. Der sker 

rigtigt meget i regionerne, som det fremgår af vedhæftede status. Region Syddanmark starter implementering 

af digital patologi d. 30/11 og flere af de andre regioner er i gang med testning og forundersøgelser. 

Arbejdsgruppen vil også arbejde med guidelines for implementering. En sikker implementering vil betyde 

meget for mange patologer og for den diagnostiske sikkerhed, og guidelines vil bl.a. omfatte retningslinjer 

for kvalitet, fx skanner- og skærmkvalitet. I modsætning til den digitale radiologi, hvor strikse krav til 

skærmkvalitet og -kontrol findes, er eksisterende anbefalinger indenfor digital patologi indtil videre 

begrænsede. 

Endelig har arbejdsgruppen gravet i de juridiske aspekter omkring digital patologi og artificiel intelligens. Vi 

dykker bl.a. ned i reglerne for at gemme/kassere glas og skanninger, sikkerhed ved brug af kunstig 

intelligens og mulighed for overvågning af den enkelte patologs arbejde. Vi er ikke jurister men vil komme 

med nogle kommentarer i løbet af vinteren. 

Vi håber på en god dialog med selskabets medlemmer og modtager gerne inputs til det fremtidige arbejde. 

Arbejdsgruppen ønsker alle en god og sikker digital jul. 

 

Arbejdsgruppen for digital patologi, december 2020 

  



 

Status for Digital Patologi i Danmark på Regionalt niveau - Efteråret 2020  

(info modtaget i perioden august-november 2020) 

 

Region Hovedstaden 

Region Hovedstaden er i gang med at vurdere, om regionen skal acceptere optionen på Sectras 

system fra udbuddet i Region Syd. Den analyse må forventes at tage nogle måneder; der er deadline 

senest juni 2021. 

Hvis optionen accepteres, kan implementering forventes at starte ca. 1½ år efter underskrivelse af 

kontrakten. 

Hvis optionen ikke accepteres, skal man i gang med en analyse af hvordan man så kan 

implementere digital patologi. 

Tidsperspektivet for Region Hovedstaden er således mindst 2 år til reel implementering kan 

påbegyndes. 

 

Region Syddanmark 

Projektet startede i 2017-2018. Der har været afholdt 2 udbud, hvor leverandørerne er valgt ud fra 

kvalitet, hastighed og funktionalitet:  

1. Image Management System (IMS) hvor Sectra er valgt. 

2. Skannere hvor Hamamatsu er valgt. 

Derudover har de enkelte afdelinger selv valgt skærme, mus joy-stick mm. 

Det er aftalt at alle glas (ikke cytologi) skal skannes ved x40. Glas gemmes ca. 3 uger hvorefter de 

kasseres. Skannings-filerne gemmes 3 mdr. med opløsning som skannet ved x40, og skannede glas 

af betydning for diagnosen (udvalgt af patologen) nedskaleres derefter til x20. Resten kasseres.  

Integration med SGI er næsten fuldført. Enkelte opgaver udestår. 

Træning af superbrugere og systemadministratorer er afsluttet. Der påbegyndes træning af personale 

i brug af systemet. 

Opstart forventes i sidste halvdel af november. Der startes med et enkelt fagområde og derefter 

bygges på. 

 

Region Sjælland 

Styregruppen for digital patologi Region Sjælland startede med at arbejde på projektet i maj 2020.  

I juni 2020 besluttede styregruppen for Digital Patologi projektet at benytte optionen fra Sectra som 

løsning for digital patologi, såfremt konkrete krav kunne opfyldes af Sectra.  

Projektet har i den efterfølgende periode haft dialog med Sectra, såvel som med andre leverandører 

af digital patologi.  

Styregruppen har evalueret de præsenterede løsninger og på denne baggrund besluttede 

styregruppen i september 2020 at gå i eget udbud efter en digital patologi løsning og 

udbudsprocessen er nu påbegyndt. 



 

 

 

Region Midtjylland 

AUH har en styregruppe som ser på muligheder og udfordringer ved implementering og anvendelse 

af digital patologi. Dette gøres igennem nogle pilotprojekter, som ser mere på fokuserede 

anvendelsesområder for digital patologi, nærmere end at køre 'full-scale'. Styregruppen har fokus 

både på processer i laboratoriet og på patologens arbejdsplads. 

De fokuserede anvendelsesområder er fx: 

 indscanning af rutine hud præparater 

 krav til godkendelse af patolog til digital mikroskopi 

 indscanning af præp. til telemikroskopi – hvis man fx ikke er tilstede på afdelingen og der er 

behov for højt specialiseret hastesvar 

 anvendelse af AI i bestemte præparattyper, fx sentinel node 

I laboratoriet arbejdes der med: 

 guidelines for indscanning 

 oplæring af bioanalytikere i indscanning 

 omfanget og placeringen af kvalitetskontrol 

 ændringer i / optimering af procedurer forud for indscanning 

 scannerbehov 

Derudover deltager afdelingen i den regionale arbejdsgruppe samt i Region Sjællands initiativ. 

 

I Randers har fokus indtil videre primært været træning i brugen af digital patologi. 

Bioanalytikerne har i en periode indscannet tarmpræparater, benigne hysterektomier og 

konuspræparater med COVID-19 relateret afbrydelse. Dette har inkluderet tarmresektater (inkl. 

megasnit), som også er blevet besvaret digitalt. Enkelte benigne hysterektomier samt 

konuspræparater er også mikroskoperet digitalt (Visiopharm) efterfulgt af vanlig mikroskopi. 

Udover ovenstående har digital patologi på afdelingen været brugt af PhD-studerende på afdelingen 

i forbindelse med PhD-projekt. 

Det er planlagt, at man skal begynde at scanne hudpræparater ind, da disse skal mikroskoperes af 

eksterne konsulenter (endnu ikke iværksat medio november 2020). 

 

I Viborg har man gennem et par år scannet en mindre del af hud- og tarm rutine præparater, som 

efterfølgende er blevet mikroskoperet digitalt i Visiopharm viewer (den gamle) samt analogt af 

udvalgte patologer. Dette har mest haft karakter af træning i at mikroskopere digitalt samt vurdering 

af billedkvalitet og er på det seneste reduceret i omfang, idet afdelingen afventer en samlet digital 

løsning med et mere tidssvarende udstyr (hardware og software). 

Der er på afdelingen nedsat en indledende styregruppe omkring digital patologi bestående af en 

afdelingsbioanalytiker, en overlæge, en afdelingslæge samt den ledende overlæge. Derudover står 

en lidt større tværfaglig arbejdsgruppe på ”stand by”. 



Ligesom patologi AUH deltager patologi Viborg i den regionale arbejdsgruppe samt i Region 

Sjællands initiativ. 

 

Region Nordjylland 

Man har i Aalborg igennem nogle år i praksis anvendt Sectras system til diagnostik på et mindre 

antal prøver (primært gastrointestinale biopsier), som digitalt er blevet vurderet i Sverige og man 

har også gennemført et såkaldt NAU-Fellow projekt vedrørende digital patologi i mamma-teamet. 

Region Nordjylland har netop (ultimo november 2020) besluttet at takke nej til optionen fra 

udbuddet i Region Syd. Dette er bla. pga. prisen, mange begrænsninger og betydelig ekstrabetaling 

ved brugerudvikling.  

Den fremadrettede plan lægges via workshops med deltagelse af de to institutter (Hjørring og 

Aalborg) inklusiv IT-afdelingerne.  

Både i Hjørring og Aalborg har der siden ultimo april 2020 været pilotprojekter med Sectras 

system, hvor en del af produktionen skannes (Hamamatsu) og ”mikroskoperes” digitalt. 

I Hjørring vedrører pilotprojektet i første omgang colonpolypper, dernæst er planlagt 

dermatopatologi. Fokus er her at trække så meget erfaring ud som overhovedet muligt. 

Derudover er der i Hjørring fokus på chatfunktionen, som anses som meget vigtig i forhold til 

samarbejde internt og på tværs af matrikler. Aktuelt anvendes denne til intern konsultation mellem 

hjemmearbejdsplads (speciallæge) og selve instituttet (læger og mikroskoperende bioanalytikere). 

Man ønsker gerne at næste trin bliver afprøvning af ekstern (intraregional) konsultation mellem 

Hjørring og Aalborg.  

I Aalborg foregår projektet i Hudteamet i tæt samarbejde med IT-afdelingen med afprøvning af 

forskellige prøvegrupper (simple og komplekse prøver, inflammatoriske hudstansebiopsier osv.). 

Indledningsvist blev der skannet ved x20, men det blev vurderet utilstrækkeligt, hvorfor der aktuelt 

skannes ved x40. Fokus er erfaring og evaluering. Foreløbigt vurderet ses der 

udfordringer/begrænsninger mht. især hastighed og kvalitet. 

 

 


