
Digitalisering af Patologi

Hvad vil digitaliseringen af Patologien
betyde for fremtiden?



Hvem er jeg

• Martin Rasmussen, projektleder og regional 
forvalter, IT afdelingen SLB Vejle

• Uddannet bioanalytiker, tidligere ansat i 
patologiafdelingen på OUH

• En del af arbejdsgruppen i DIPA projektet i 
Region Syddanmark. 

• Har beskæftiget mig med digital patologi i lidt 
over ti år.



Hvad er Digital Patologi?

• I princippet alt indenfor patologi hvor der 
bruges digitale medier.



Hvorfor digitaliserer vi?

• Tilgængelighed af data
• Pladsbesparende ift. fysisk arkiv
• Samkøring af data/dataudtræk
• Datasikkerhed (adgangskontrol)
• Produktionsovervågning/styring
• Rationalisering
• Kvalitetsforbedring



Vi er nået ganske langt!

– Patologisystemet, herunder integration af 
arbejdsprocedurer

– Patobank
–Makro- og mikro-fotos
– Specielle analysemetoder som flowcytometri, 

PCR, elektronmikroskopi, cytogenetik
– Forskning og undervisning
– Assisteret diagnostik indenfor cytologi
– Billedanalyse på udvalgte områder



Hvad er næste skridt i RSYD?

• Digitalisering af (alle)histologi præparatglas til 
diagnostisk brug. Whole Slide Image (WSI)

• Skanning ”up front”



WSI

fordele
• Større tilgængelighed
• Bliver ikke væk eller går i 

stykker
• Lettere at tælle, måle, 

arealberegne.
• Let at lave annotationer
• Mulighed for billedanalyse
• Kan deles med andre
• Uafhængighed af geografi

ulemper
• Store krav til IT infrastruktur
• Store krav til PC og skærm
• Store krav til præparatkvalitet
• Bruger meget datalager (dyrt)
• Ikke alt kan digitaliseres (kan 

f.eks. Ikke polarisere)
• De er endnu ikke helt 

standardiserede formater 
(DICOM)
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Skanning ”up front”

Figur gengivet efter Thorstenson, J Pathol Inform 2014.



Workflow software?

Kvalitettssikring og 
sortering på patient 
og ekspertområde

• Laboratoriet samler og sorterer materiale til mikroskopi. Materiale lægges klar i dueslag, og der 
meldes klar i patologisystem.

• Den enkelte patolog henter materiale til mikroskopi til sin arbejdsplads.

Diagnostisk vurdering

• Patientdata hentes i patologisystem. Materialet mikroskoperes. Måling, tælling, annotering. 
Bestilling af supplerende farvninger/snit. Supervision/konsultation.

• Afgivelse af svar i patologisystemet. Udvælgelse af materiale til arkiv - konference -
billedbehandling. Aflevering af materiale i sekretariat.

arkivering

• Traditionel arkivering
• Materiale digitaliseres til arkivering - billedbehandlig - konference - undervisning.

Arbejdsgangene fra præparatglassene er farvet færdige i laboratoriet til de er 
færdigvurderet og arkiveret vil kunne automatiseres/understøttes ved en (up-
front) digitalisering.

Automatisering/digital 

understøttelse



Patologens digitale arbejdsplads



billedanalyse
• I dag har vi i RSYD

– ER
– Her2
– Ki67
– P63
– Hotspot

• En generel ulempe er at 
materialet ofte først 
skannes efter det har 
været omkring patologen 
– det forsinker processen

• Der findes andre
– Rare cell detection
– Invasive tumor detection
– Og  mange flere – spørg 

patologerne hvad der er 
relevant



Skanning up front -hvordan griber vi 
det an?

• Etablering af et regionalt IT system til at 
håndtere WSI - et Image Management System 
(IMS)

• Etablering af tilstrækkelig skannerkapacitet 
(selvstændigt udbud og indkøb af skannere)

• Etablering af lagerkapacitet (indeholdt i IMS)
• Tilpasse arbejdsgange og organisering (de 

enkelte afdelinger)



Projekt DIPA, RSYD

referencegruppe

Politisk ledelse

styregruppe

projektleder

projektgruppe



Etablering af nye 
workflow i afdelinger

Andet ?
Indkøb og 

implementering af IT 
løsning

Indkøb af hardware 
PCer, skærme, 

skannere

Fremtidssikre 
patologien i regionen

Forbedret 
ressourceudnyttelse

Øget samarbejde Deling af data 

Høj driftssikkerhed

Mulighed for 
automatisering

Ensartet høj kvalitet

Forbedret logistik

Vision og aktiviteter



Skitse af den ønskede løsning



Udbud med forhandling
• En central løsning i regionen
• Integration til eksisterende LIS
• Hurtig og stabil forbindelse
• Understøttelse af laboratorie workflow
• Understøttelse af patolog workflow
• Høj driftssikkerhed
• Frihed til valg af skannere
• Frihed til valg af analysesoftware
• Høj data sikkerhed
• Skalerbar
• Skal kunne eksistere i regionens IT miljø



Ca. 100 samtidige brugere

2017 data

Odense 
Universitets 
Hosital OUH

Sygehus Lillebælt  
SLB

Sygehus 
Sønderjylland 

SHS

Sydvestjysk 
Sygehus 

SVS I alt
Antal medarbejdere
Antal patologer FTE 41 19 10 6 76
Antal bioanalytikere FTE 81 37 16 14 148
Antal sekretærer FTE 11 4 4 3 22
I alt 134 60 30 23 247



Ca. 800.000 glas pr. år

2017 data

Odense 
Universitets 
Hosital OUH

Sygehus Lillebælt  
SLB

Sygehus 
Sønderjylland 

SHS

Sydvestjysk 
Sygehus 

SVS I alt
Produktion Histologi   
Antal rekvisioner i alt 62.073 32.935 22.022 22.181 139.211
Antal prøver 99.443 46.585 28.643 36.458 211.129
Antal glas 404.000 168.428 100.260 124.993 797.681

et glas skannet ved 40x svarer til mellem 0.5 og 3 GB data 



Nuværende status på IMS udbud

• Udbud er i gang
• Nået til evaluering af første budrunde

• Processen fortsætter over sommeren og der 
kan – forudsat at alt går efter planen og der 
opnås politisk godkendelse – skrives kontrakt 
sidst på sommeren

• Derefter starter det største arbejde 



Efter kontraktindgåelse



Udbud af skannere

• Køres parallelt af MedicoTeknisk afd.
• Ikke udbudt endnu, men snart
• Der ”forventningsafstemmes” med IMS udbud
• Koordineres tidsmæssigt med IMS udbud



Opmærksomhedspunkter ved 
skannere generelt

• Kapacitet
• Filformat
• Brugervenlighed
• Omskanningsrate
• Hastighed
• Kompatibilitet med øvrigt udstyr (kassetter)
• Driftssikkerhed
• Fleksibilitet i forhold til glas og dækglas
• Følsomhed for præparatkvalitet
• Miljøhensyn (støj – varme – vibrationsfølsomhed –

størrelse mm)



Digitale arbejdspladser
• Der er nedsat en arbejdsgruppe der har 

udarbejdet anbefalinger

• Ca. 100 stk. ved fuld udrulning
• Kraftig PC (kraftigt grafikkort)
• 1 skærm til diagnosticering stor, med høj 

opløsning
• En skærm til LIS
• Pegeredskab(er)



Forberedelser lokalt i de enkelte 
afdelinger

• Placering af skannere
• Workflow
• Rumindretning
• Afledte konsekvenser for andet udstyr mv.



Engang i 2020-2021 ved vi mere



Digitalisering af Patologi

Hvad vil digitaliseringen af Patologien
betyde for fremtiden?



Patologen?

patolog

Lettere 
vidensdeling

Assisteret 
diagnostik?

Præcise 
Kvantitative 

analyser

Større
uafhængighed 

af geografi



Bioanalytikeren?

Biolyt.

Opgaveglidning

Mere 
processtyring

Mindre  
glashåndtering

Bedre værktøj til 
kvalitetssikring



Sygehusejer?

region

Bedre kvalitet

Bedre 
ressource 
udnyttelse

Større 
robusthed

Mere ensartet 
patologiydelse 



Patient?

patient

Patologiydelser på 
alle 4 matrikler

Også i fremtiden

Overholdelse af 
svarfrister

høj kvalitet  af 
ydelser

Lige adgang til 
ekspertvurdering



Tak for opmærksomheden!

• Spørgsmål?


