INBJUDAN
WorkShop 28 januari 2014 om samverkan i regionen
och möjligheter med digitalisering inom
patologi/cytologi
Det råder stor brist på patologer samtidigt som kraven ökar i och med en åldrande
befolkning och mer specialiserad diagnostik. Patologin har ett akut behov av kunna
använda sina tillgängliga resurser så effektivt som möjligt. Ett samverkansprojekt för att
uppnå detta inom patologi och cytologi pågår i Norra regionen.
En viktig möjlighet är digitalisering av de patologiska bilderna. Regionen deltar därför
genom Norrlandstingens Regionförbund, i Vinnovaprojektet ”DigiPat” tillsammans med
flera landsting, Sectra samt Swerea. Syfte med projektet är att definiera en helhetslösning
för alla delar inom e-patologin. Projektet kommer att utveckla en demonstrator för
bärande delar av helhetslösningen. Projektet kommer också lägga grunden till ett
nationellt kompetens- och forskningscentrum inom digital patologi.
Förutsedd nytta med e-patologi är kortare väntetider, högre diagnostisk kvalitet, mer
kostnadseffektiv resursanvändning och förbättrad utbildning. Utmaningarna för de ITverktyg som ska realisera nyttan är stora, inte minst på grund av de extremt stora
mängderna bilddata.
Digi Pat-projektet berör till stora delar samma frågeställningar som finns i vårt regionala
patologiprojekt. För att sprida information och utveckla frågan genomförs en workshop
med möjlighet till deltagande också på distans.
Målgrupp: Medarbetare inom patologi/cytologi i norra regionen, avnämare/remittenter
till patologi/cytologi, arbetsgrupp och styrgrupp i samverkansprojektet.
Tid:

Tisdag den 28 januari 2014.

Lokal:

Skiffersalen, byggnad 27, målpunkt Q, NUS.

Videonr:

124 7074

Anmälan Anmäl till birgitta.e.fransson@vll.se senast 15 januari, ange om ni deltar på plats
i Umeå (för fikabeställning, lunch ingår ej) eller deltar via video.
Välkomna!
Sara Ekström

PROGRAM
09.00-09.30

Introduktion till digital patologi samt DigiPat-projektet.

09.30-10.30

Presentation av arbetet så här långt i Norra regionens samverkansprojekt i
patologi/cytologi.

10.30-10-50

Kaffepaus

10.50-12.00

DigiPat-projektet: Digitala lösningar i arbetsflödet för patologer och BMA.
Processer för e-patologi. Möjligheter till samverkan mellan regioner.

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.15

DigiPat-projektet: Presentation och test av demonstratorn. Lagring;
integrering med befintliga system.

14.15-14.30

Kaffepaus

14.30-15.00

Summering, diskussion och frågor.

