
Beretning fra udvalget for digital patologi. 

 
Udvalget har siden sidste årsmøde holdt et fysisk møde og 2 virtuelle møder, haft deltagere på workshop 

med PWC 10. maj og digitalt ERFA-gruppemødet den 9.juni. Derudover har udvalget sammen med 

Uddannelsesudvalget arrangeret et endagskursus om digital patologi og afholdt subgruppemøde om digital 

patologi på årsmøde. 

Vi har arbejdet ud fra udvalgets kommissorium, og har især beskæftiget os med: 

1. At følge udviklingen af digital mikroskopi i de forskellige regioner i landet, inkl. grænsefladen 
mod kunstig intelligens 

2. At udarbejde forslag til retningslinjer for skærme og evt for hjemmearbejdspladser 
3. Digital patologi og akkreditering af patologiafdelinger. Et arbejde blev påbegyndt, men er 

endnu ikke afsluttet, 
4. Subgruppemøde om digital patologi på DPAS årsmøde 
5. Heldagsworkshop/-kursus om digital patologi d. 15. september 2022 på Herlev Hospital med 

stor deltagelse. 
6. Deltaget i Regionernes digitaliseringsstrategi på forskellig vis. 

 
Regionerne er sammen med Danske Regioner i gang med at udarbejde handleplan for digitalisering af 

laboratorieområdet i Danmark. Dette omfatter bla. undersøgelse af mulighederne for et fælles 

laboratoriesystem for alle patologiafdelinger, fælles billeddeling, kunstig intelligens, POCT og digital 

patologi. Vedrørende digital patologi, så er udvalgets medlemmer sammen med en del andre interessenter 

inviteret til opstart møde omkring udredning af og udarbejdelse af handleplan for digital patologi i 

Danmark. Region Syddanmark står for digital patologi og ønsker at patologiafdelingerne er med til at forme 

arbejdet og udpege de områder, der skal fokuseres på. Dette er meget tilfredsstillende og skulle gerne 

sikre, at vi får en brugbar handleplan omkring digital patologi i Danmark – en handleplan som også gerne 

har konneks til patologisystemet, der trænger til en udskiftning.  

Der pågår mange mindre digitale projekter på landets patologiafdelinger, og udvalget følger disse med stor 

interesse. 

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 via 

cheflægerne. 

Udvalget vil fortsætte arbejdet med at udarbejde retningslinjer men det vil være fornuftigt at indtænke 

dette sammen med udvikling af digital handleplan. 

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

i særdeleshed kommentarer og ideer til det udrednings- og handleplanarbejde, som foregår via Danske 

Regioner. 



Udvalget har aftalt med den landsdækkende ERFA-gruppe inden for digital patologi, at nogle af møderne 

foregår i fællesskab. Det er dog meget tænkeligt at de kommende fællesmøde bliver i forbindelse med 

udarbejdelsen af digital handleplan, jf. ovenfor. 

Dorrit Krustrup har valgt at træde ud af udvalget. Tusind tak til Dorrit for et stort arbejde som udvalgets 

sekretær. 

Som altid modtager vi meget gerne inputs til det fremtidige arbejde fra udvalgets medlemmer. 

På udvalgets vegne 

 Niels Marcussen 


