
Beretning fra udvalget for digital patologi. 

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

indenfor digital patologi. Arbejdsgruppen blev i 2021 omdannet til et udvalg under DPAS. 

Udvalget har siden sidste årsmøde holdt et fysisk møde og 2 virtuelle møder, og derudover har udvalget 

arrangeret en studietur til Klinisk Patologi i Malmø, som er en del af Laboratoriemedicin i Skåne. 

Udvalget har arbejdet med de arbejdsområder, som fremgår af udvalgets kommissorium. De væsentligste 

punkter, vi har beskæftiget os med eller overvejer at tage op, er: 

 At følge forberedelserne og implementeringen af digital mikroskopi i de forskellige regioner i 
landet 

 At udarbejde forslag til retningslinjer for skærme og evt for hjemmearbejdspladser 
 At undersøge juridiske forhold omkring brugen af digital patologi og kunstig intelligens i 

forhold til EU og øvrige lovgivning 
 Digital patologi og akkreditering af patologiafdelinger. Vi har endnu ikke afklaret hvor meget 

udvalget skal gå ind i dette arbejde 
 Løbende overvågning af udviklingen inden for digital patologi, inkl. grænsefladen mod kunstig 

intelligens 
 Subgruppemøde om digital patologi på DPAS årsmøde 
 Heldagsworkshop/-kursus om digital patologi d. 15. september 2022 i Store Auditorium, 

Herlev Hospital 
 
Udvalget følger løbende status for digital patologi i de enkelte regioner. Der er ingen tvivl om at mange 

mindre projekter foregår i hele landet, men også en vis usikkerhed på hvilken løsning, der skal vælges og 

hvornår man kan begynde implementering i bred forstand.  

Kommunikation med selskabets medlemmer foregår dels via DPAS’ hjemmeside 

(https://danskpatologi.org/udvalg/udvalg-for-digital-patologi/), hvor man kan finde relevante dokumenter 

og kontaktinformation til gruppens medlemmer, og dels via nyhedsbreve udsendt til alle medlemmer. Efter 

aftale med de ledende overlæger i landet, vil udsendelsen fremadrettet foregå via disse. 

Udvalget vil fortsætte arbejdet med at udarbejde retningslinjer. Vi fokuserer på skærme, men tænker at 

andre områder som skannere og hjemmearbejdspladser kan inddrages på et senere tidspunkt. 

Arbejdsgruppen har set på de juridiske aspekter omkring digital patologi og artificiel intelligens. Dette er 

bestemt vanskeligt, og vi vil formentlig kun være i stand til at komme med nogle overordnede 

betragtninger. 

På subgruppemødet på årsmødet håber vi på ideer fra selskabets medlemmer til vores fortsatte arbejde. 

Udvalget vil sammen med uddannelsesudvalget arrangere workshop d. 15/9 hvor bla. 2 udenlandske 

oplægsholdere (Bethany Williams fra Leeds og Kevin Sandeman fra Malmö) vil give deres betragtninger 

omkring status for digital patologi. 



Vi ønsker at have en god dialog med selskabets medlemmer og modtager gerne inputs til det fremtidige 

arbejde. 

På udvalgets vegne 

 Niels Marcussen 


