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Referent   

Lone Bojesen/Dorte Linnemann  

Emne Beslutning 

Orientering om tidsstudiets forløb 

og processen med arbejdsgruppen  

 

Delrapporterne er efter godkendelse i de involverede afdelin-

ger udsendt til arbejdsgruppen vedr. tidsstudiet og repræsen-

tantskabet. 

Arbejdsgruppen vedr. tidsstudiet har drøftet mulige forklarin-

ger på variation i arbejdsbelastning mellem afdelingerne. I 

den samlede rapport vil det fremgå, hvilke beslutninger der er 

taget om flytning af observationer. 

Desværre er observationer på molekylærbiologerne registreret 

som svarafgivelse (rekvisitionsniveau) og ikke under de 



 Side 2 
 

enkelte typer af molekylæranalyser. Deres arbejdsbelastning 

kan derfor ikke med de nuværende data vurderes på analyse-

niveau. Det besluttes derfor at udføre et mini-tidsfrekvensstu-

dium i 14 dage i september omfattende alle de 5 afdelingers 

molekylærbiologer som én gruppe, der randomiseres til inter-

view. Arbejde med registreret undersøgelse vs. ikke andet ar-

bejde registreres, og ved arbejde med registreret undersø-

gelse hvilken analysetype. Lone forbereder tidsstudiet.  

Drøftelse af fremtidig pointsætning 

med gennemgang af arbejdsproce-

durerne 

Særlige punkter til drøftelse: 

• Praksis vs. hospital – 

skal der skelnes? 

• Simpel histologi, stort – 

skal der indføres en ny 

materialetype eller blok-

type? 

• EBUS/EUS – skal der ind-

føres en ny materialetype 

eller glastype? 

 

DL har udarbejdet udkast til ny pointtabel. Denne gennemgås, 

og der foretages enkelte rettelser.  

Følgende besluttes: 

• Arbejdsbelastningen for simple praksisprøver er mindre 

end for hospitalsprøver for lægerne og for sekretæ-

rerne. Da der er stor regional forskel på organisering af 

speciallægepraksis, besluttes det at en forskel i point-

sætning kun skal gøre sig gældende for rekvisitioner 

fra almen praksis. DL laver konsekvensberegninger for 

udvalgte afdelinger ved en differentieret pointsætning 

og undersøger hos CGI om det teknisk er muligt at dif-

ferentiere. 

• Forskellen i arbejdsbelastning mellem Simpel histologi, 

småt og stort, er for lille for alle faggrupper til at be-

rettige indførsel af en ny kategori. Det besluttes, at 

Simpel histologi, stort, registreres som Simpel. Repræ-

sentantskabet definerer dog hvilke præparattyper med 

bioanalytikerudskæring der registreres som Kompleks. 

Det vil dreje sig om præparattyper med konferenceak-

tivitet og komplekst lægearbejde, f.eks. prostatekto-

mier. 

• Arbejdsbelastningen for EBUS/EUS er meget større end 

for andre finnåle, primært pga. ROSE. Det besluttes, at 

der indføres en ny materialetype, EBUS/EUS. 

Videre proces mhp. implementering 

af ny pointsatser pr. 1. januar 2020 

Der gennemføres mini-tidsstudie for molekylærbiologerne, og 

resultatet heraf søges inkluderet i den samlede rapport, så ny 

pojntsætning kan komme med i opdateringen af pointsyste-

met. 

DL udsender resultatet af beregninger for differentieret point 

for almen praksis.  

Milan sender fil med Fællesindhold til Dorte, som starter revi-

sionen af den, så den kan blive klar til årsskiftet. 

Det endelige pointsystem godkendes på Patobanks repræsen-

tantskabsmøde i oktober. 

 


