
Nationalt:  
  
DPAS bestyrelse: 
Funktioner: Bestyrelsen varetager enhver kontakt til offentlige instanser, nationale og 
internationale selskaber og interesseorganisationer.  
Bestyrelsen mødes ca. 1 gang månedligt. 
Medlemmer: Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf det ene medlem er FYPA’s formand. 
Det tilstræbes, at medlemmerne fagligt og geografisk repræsenterer forskellige interesser. 
Valg: Kandidatur meddeles til DPAS bestyrelse ledsaget af en kort motivation, og valget finder sted 
på DPAS ordinære generalforsamling. Formanden vælges separat.  
Valgperiode: 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted to gange.  
Læs mere: http://www.danskpatologi.dk 
 
Under DPAS findes desuden en række underudvalg:  

 Informatikudvalget 
Funktioner: Vedligeholdelse af Den Danske SNOMED for Patologi og tilhørende Kodebog for 
patologisk-anatomiske undersøgelser. Udarbejdelse og revision af kodevejledninger for 
organsystemerne. Ajourføring vedr. elektronisk databehandling og kommunikation indenfor 
sundhedsområdet. 
Medlemmer: En formand og tre ordinære medlemmer. Herudover er DPAS bestyrelsen 
repræsenteret med ét medlem. 
Valg: Kandidatur meddeles til DPAS bestyrelse ledsaget af en kort motivation, og valget finder sted 
på DPAS ordinære generalforsamling. Formanden vælges separat. 
Valgperiode: 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. 
Reference: Udvalget refererer til DPAS bestyrelse 
Læs mere: http://www.danskpatologi.dk 
 

 Kvalitetssikringsudvalget 
Funktioner: Identifikation og bearbejdning af problemstillinger af betydning for kvalitetsspørgsmål 
inden for patologisk anatomi og cytologi med det formål at kunne yde faglig rådgivning til 
patologiafdelingerne. Indsamling og videreformidling af information om retningslinjer vedrørende 
visitation, behandling og diagnostik publiceret af andre videnskabelige selskaber, DMCG’er og 
lignende instanser. Orienterer DPASs medlemmer om forhold vedrørende kvalitetsudvikling og 
kvalitetstiltag. 
Medlemmer: En formand og tre ordinære medlemmer. Herudover er DPAS bestyrelsen 
repræsenteret med ét medlem. 
Valg: Kandidatur meddeles til DPAS bestyrelse ledsaget af en kort motivation, og valget finder sted 
på DPAS ordinære generalforsamling. Formanden vælges separat. 
Valgperiode: 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. 
Reference: Udvalget refererer til DPAS bestyrelse 
Læs mere: http://www.danskpatologi.dk 
 
 



 Molekylærpatologiudvalget 
Funktioner: Overvåger udviklingen af nye molekylære undersøgelsesmetoder. Kvalitetssikrer de 
anvendte molekylære undersøgelsesmetoder ved udarbejdelse af anbefalinger for de molekylære 
metoder på danske patologiafdelinger. Arbejder for, at de molekylære undersøgelsesmetoder på 
væv og celler samles på patologiafdelinger under supervision af speciallæger i patologisk anatomi 
og cytologi mhp. sikring af den diagnostiske kontinuitet. Holder løbende kontakt til læger, 
molekylærbiologer og andre, som arbejder med molekylære undersøgelser af væv og celler. 
Medlemmer: Én lægelig formand og tre medlemmer, valgt således at læger udgør udvalgets 
flertal. Herudover skal bestyrelsen være repræsenteret med ét medlem. Der tilstræbes, at 
medlemmerne skal repræsentere forskellige faglige interesser og geografiske områder. 
Valg: Kandidatur meddeles til DPAS bestyrelse ledsaget af en kort motivation, og valget finder sted 
på DPAS ordinære generalforsamling. Formanden vælges separat. 
Valgperiode: 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. 
Reference: Udvalget refererer til DPAS bestyrelse 
Læs mere: http://www.danskpatologi.dk 
 
 

 Uddannelsesudvalget 
Funktioner: Forestår den postgraduate kursusvirksomhed i specialet. Samarbejder med 
hovedkursusvejlederen om at planlægge, evaluere og om nødvendigt justere de teoretiske, 
specialespecifikke kurser under speciallægeuddannelsen. Igangsætter, planlægger og gennemfører 
efteruddannelsesaktiviteter for selskabets medlemmer og holder medlemmerne orienteret om 
kursusaktiviteter og uddannelsesmæssige forhold. 
Medlemmer: Udvalget har i alt 9 medlemmer. En formand og tre ordinære medlemmer, 
herudover hovedkursusleder for de teoretiske, specialespecifikke kurser samt en repræsentant for 
hvert af de tre hold uddannelsessøgende, som deltager i den teoretiske, specialespecifikke 
kursusrække i hoveduddannelsen. Derudover er DPAS bestyrelsen repræsenteret med ét medlem. 
Det tilstræbes, at medlemmerne repræsenterer forskellige faglige interesser, uddannelsesniveau 
og geografiske områder. 
Sagkyndige, der ikke er medlemmer af selskabet, kan midlertidigt tilknyttes udvalget. 
Valg: Kandidatur meddeles til DPAS bestyrelse ledsaget af en kort motivation, og valget af de 
ordinære medlemmer og formanden finder sted på DPAS ordinære generalforsamling. Formanden 
vælges separat. Kursistrepræsentanterne vælges af holdet.  
Valgperiode: Ordinære medlemmer og formand: 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. 
Kursistrepræsentanter: Valget sker for en maksimal periode svarende til personens kursustid. 
Personen skal i hele perioden være under hoveduddannelse og aktivt deltage i kurserne. 
Reference: Udvalget refererer til DPAS bestyrelse 
Læs mere: http://www.danskpatologi.dk 
 
 

FYPAs bestyrelse: 
Funktioner: Foreningen af yngre patologer har til formål at styrke specialet, samt at varetage yngre 
patologers arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige interesser. Planlægning 
og evaluering af FYPA kursusdag en gang årligt. Udpegning af YL til diverse poster nævnt herunder 
på vegne af DPAS hhv. YL. 



Medlemmer: FYPAs bestyrelse består af 7 medlemmer. Det tilstræbes, at alle uddannelsesregioner 
er repræsenteret i bestyrelsen. Ved udnævnelse til overlæge udtræder et bestyrelsesmedlem 
automatisk 1. januar det følgende år.  
Valg: Kandidatur meddeles til FYPAs bestyrelse ledsaget af en kort skriftlig motivation, og valget af 
de ordinære medlemmer og formanden finder sted på FYPAs ordinære generalforsamling. I lige år 
vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer, inklusiv formanden. 
Formanden vælges separat. 
Valgperiode: 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. 
Reference: Foreningen refererer til DPAS bestyrelse 
Læs mere: http://www.danskpatologi.dk 

 
 
Juniorinspektor: 
Funktioner: Arbejdet går ud på sammen med to inspektorer at gennemføre inspektorbesøg på 
patologiafdelinger i de andre uddannelsesregioner efter indkaldelse fra SST. Der skrives 
efterfølgende rapport om uddannelsesforhold på den pågældende afdeling.  
Valg: Specialet har i hver af de tre uddannelsesregioner 2 inspektorer samt 1 juniorinspektor. 
Inspektorer udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra DPAS. Hvervet opslås via FYPA på 
opfordring af DPAS bestyrelse. YL på alle trin (I, H, afd.læge, ph.d. stud.) kan ansøge.  
Valgperiode: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en inspektor udpeges for en funktionsperiode 
af mindst 4 år.  
Reference: Juniorinspektorerne refererer til SST og DPAS 
 
Kursistrepræsentant:  
Funktioner: Medlem af DPAS uddannelsesudvalg, som planlægger og evaluerer TS-kurser og 
efteruddannelseskurser. 
Valg: Man melder sig og vælges af sit kursisthold. 
Valgperiode: Valget sker for en maksimal periode svarende til personens kursustid. Personen skal i 
hele perioden være under hoveduddannelse og aktivt deltage i kurserne. 
 
DMCGer: 
Der er under alle DMCGer mulighed for at blive associeret medlem. Henvendelse til den 
pågældende DMCGs patologigruppe. 

 DCCGs patologiudvalg 
Funktioner: Patologigruppen i Dansk Colorektal Cancer Gruppe (DCCG) er en faglig arbejdsgruppe, 
der bl.a. varetager rådgivning om pato-anatomisk diagnostik indenfor kolorektalcancer 
Medlemmer: 2 colorectal patologer samt en yngre læge i uddannelsesstilling (I- eller H-læge med 
aktuel ansættelse og ikke på orlov i forbindelse med f.eks. ph.d. forløb). 
Valg: Opslås og udpeges af FYPAs bestyrelse på vegne af DPAS. 
Reference: Patologer og YL-repræsentanter i de multidisciplinære cancer grupper (DMCG´er) 
repræsenterer og refererer til DPAS (og ikke til FYPA).   
 



Regionalt: 
 
Ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstillinger: 
Funktioner: Deltage i ansættelsessamtaler til hoveduddannelsesstillinger. 
Medlemmer: Hovedkursusleder, uddannelsesansvarlige overlæger i videreuddannelsesregionen, 1 
YL repræsentant fra specialet, 1 repræsentant fra FAYL 
Valg: Videreuddannelsesregionerne anmoder DPAS om at udpege en YL-repræsentant fra 
specialet. Opslås og udpeges af FYPAs bestyrelse. Ansøger skal være i I-eller H-stilling og aktuelt 
ansat på patologiafdeling, dvs. man må ikke have orlov f.eks. pga. ph.d. forløb. 
Valgperiode: 2 år 
 
Regionale uddannelsesråd for patologisk anatomi og cytologi 
Funktioner: Faglig rådgivning af Det Regionale Råd for Lægelig Videreuddannelse fx vedr. 
planlægning og gennemførelse af speciallægeuddannelsen, revision og evaluering af 
uddannelsesprogrammer, justering af uddannelsesforløb mv. 
Medlemmer: Udvalgene består af regionens postgraduate kliniske lektor (PKL) i patologi, 
uddannelsesansvarlige overlæger fra afdelingerne, en YL-repræsentant og suppleant herfor 
udpeget af FYPA, samt 1 YL-repræsentant og suppleant herfor udpeget af FAYL, foruden 
videreuddannelsessekretariatets sagsbehandler. 
Valg: FYPAs YL-repræsentant og suppleant herfor opslås og udpeges af FYPA. 
 
Lægefaglige specialeråd for patologi: 
Funktioner: Specialerådet er et interkollegialt forum, der yder lægefaglig rådgivning til Regionens 
politiske og administrative niveau.  
Medlemmer: Medlemmer er de fastansatte speciallæger i regionen og 1 repræsentant for YL i 
hoveduddannelse. 
Valg: Opslås via FYPA 
 

Lokalt (ofte tillægsgivende): 
 
Uddannelseskoordinerende YL (UKYL): 
Funktioner: Arbejdet omhandler planlægning af lægernes interne undervisning, deltagelse i 
møderne i det lægelige videreuddannelsesråd på hospitalet. 
 
Tillidsrepræsentant(TR) og TR-suppleant  
Funktioner: Bistå ved personsager. Deltagelse i MED udvalg.  
 
Skemalægger: 
Funktion: Indhentning af ønsker og skemalægning. Varierer fra afdeling til afdeling, hvor detaljeret 
og omfattende skemaet er.  
 
 
 


