
Nyhedsbrev # 1 fra Udvalg for digital patologi under DPAS. 
 
Ved DPAS’ årsmøde 2021 blev den eksisterende arbejdsgruppe for digital patologi 
erstattet af et egentligt udvalg. Vi vil fortsat udsende nyhedsbreve om udvalgets 

arbejde et par gange årligt i håb om at få en god dialog med DPAS’ øvrige 
medlemmer. Man er således meget velkommen til at kontakte udvalget med 

spørgsmål og input til arbejdet. Kontaktinformation kan findes på DPAS’ hjemmeside. 

Udvalgets medlemmer: 

Formand: Niels Marcussen 
Næstformand: Simon Lenler-Eriksen 

Sekretær: Dorrit Krustrup 
Bestyrelsens repræsentant: Kristi Bøgh Anderson 
Øvrige medlemmer: Sine Huus Pedersen, Elisabeth Specht Stovgaard, Rouzbeh 

Salmani, Jacob Secher Ejlertsen 

Juridiske aspekter ved implementering af kunstig intelligens (AI) 

Udvalget er bl.a. gået i gang med at danne sig et overblik over de juridiske aspekter 
af den digitale patologi – herunder implementering af kunstig intelligens. Der 

foreligger ikke særlovgivning som forholder sig til problemer ved AI, men teknologien 
er reguleret af forskellig lovgivning på EU-plan og nationalt plan. Det er svært at 

definere præcis hvilke områder der er dækket. Brug af AI vil typisk være afhængig af 
behandling af store mængder personhenførbare data, og en del vil derfor reguleres 
via databeskyttelsesforordningen. Direktiver om ligebehandling og 

forbrugerbeskyttelse kan også have relevans. 
EU har en digital strategi som fokuserer på AI, og EU-kommissionen arbejder for at 

lovgivningen skal styrkes, da den gældende regulering har en del begrænsninger. 
Bl.a. er der uvished om ansvarsfordeling. Ny teknologi giver anledning til nye risici, 
der ikke adresseres i gældende lovgivning, og som formentlig bør håndteres på EU 

niveau. Det kan dreje sig om krav om data-træning, oplæring, opbevaring af data, 
sikring af datakvalitet etc. EU-kommissionen har i 2021 fremlagt visioner for en 

europæisk tilgang til AI. Denne omfatter 
1.    Kommunikation om europæisk tilgang til AI, herunder ”excellence in AI” 
2.    Koordineret plan med medlemsstaterne 

3.    Harmoniserede regler for AI (Artificial intelligence Act). 
  

Udvalget vil arbejde videre med området og prøve at fortolke de kommende regler 
samt inddrage en sundhedsjurist i arbejdet. 
 

Oversigt over de områder udvalget arbejder videre med 
Juridiske aspekter ved implementering af AI, herunder EU-regler. 

Retningslinjer for kvalitet af digital patologi. 
Retningslinjer for tekniske krav til skærme. 
Planlægning af møde/kursus om digital patologi for DPAS’ medlemmer. 

 

Udvalget ønsker alle en god sommer. 

Udvalg for digital patologi, 9. august 2021 


