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Referat af Generalforsamling i DSPAC d. 31. marts 2006 kl. 16.00 
for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. 

 

Sted: Hotel, H.C. Andersen, Odense. 

 Tilstede ved generalforsamlingens begyndelse: 57 personer. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  
Ulrik Baandrup (UB), Århus foreslås valgt til dirigent. UB blev valgt med akklamation.   

UB erklærede GF for rettidig indkaldt og lovlig. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen v. Torben Steiniche (Vejle) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC’ s 

hjemmeside).  

Beretningen blev gennemgået mundtligt.     

 

I forbindelse med fremlæggelsen oplyste Torben Steiniche at årsmødet 2007 vil blive varetaget af 

HS:Hvidovre Hospital og at emnet bliver screening. 

Torben Steiniche takkede Thomas Horn og Peter Nørgaard for deres arbejde i UU,  Beth Bjerregaard 

for sit arbejde i IT udvalget og Knud Bendix og Jens Chr. Andreassen for deres arbejde som 

kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedr. overlægestillinger. Endelig takkede Torben Steiniche,  

Bodil Laub Petersen og Anne Marie Bak Jylling for deres arbejde i DSPAC’s bestyrelse. 

Bestyrelsen havde følgende spørgsmål til forsamlingen: 

Spørgsmål til punkt 2 og 3 i årsberetningen: 

-DSPAC’s bestyrelse vil gerne spørge generalforsamlingen om, hvor stor vægt vi skal lægge på, at 

indsamling af nedfrosset væv kommer til at foregå i vores regi. 

-Det er bestyrelsens ønske at indberetningen til kliniske databaser og indsamlingen af væv til biobanker 

ensrettes, således at der ikke findes lige så mange procedurer, som der findes DMCG’er.  Bestyrelsen 

vil gerne diskutere dette med generalforsamlingen. 

Disse to punkter blev diskuteret samlet. 

UB oplyste at ansøgningsfristen for RIKK puljepengene er i maj måned. Niels Marcussen (NM), 

Odense, oplyste at den DMCG han sidder i (urologi) er delt op i undergrupper og at de selv vil vælge 

folk til de 8 arbejdsgrupper under den fælles overordnede DMCG. Vedr. biobanker mente NM, at det 

var så stort et emne at det burde blive behandlet på et særskilt møde. Niels Græm (NG), Rigshospitalet 

mente, at det var godt at bestyrelsen var kommet på banen vedr. DMCG’erne. NG finder, at det er 

vigtigt, at vi finder ud af, hvad der skal ske angående biobankerne. Han finder det uhensigtsmæssigt, at 

det er andre end patologerne der udtager væv. NG mener, at vævet jo primært tages fra til diagnostik 

og så evt. senere kan bruges til forskning. NG mener ligeledes at det frosne væv skal ligge hos 
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patologerne. NG spørger, hvem der har rettighederne til det frosne væv og mener at biobankerne er 

patologernes ansvar og siger at patologer altid har givet materiale til forskning. 

Karsten Nielsen (KN), Aalborg, oplyser at RIKK får penge der fordeles via universiteterne til 

DMCG’erne. KN mener, at man skal være opmærksom på at søge penge til etablering af biobanker på 

de patologiske institutter.  

Birgitte Bruun Rasmussen (BBR), Roskilde, oplyste at hun er DBCG’s medlem af biobankgruppen og at 

hun står for den snarlige mødeindkaldelse hertil. BBR oplyste, at det er en meget stor gruppe og at det 

kan blive vanskeligt at få den til at fungere. BBR mener også at biobankerne er patologernes ansvar og 

at det er patologerne der skal stå for indsamlingen af væv.  BBR forestiller sig at biobankgruppen skal 

stå for ensretning af reglerne for indsamling af væv. 

Claus Fenger (CF), Odense mente, at det er vigtigt at det ikke kommer til at lyde som om biobankerne 

er patologernes ejendom. Han forestiller sig at der kan være en form for videnskabeligt råd der 

bestemmer over brugen af materialet. CF mente også, at det er meget væsentligt med ensretning af 

reglerne for udtagning af væv. 

Beth Bjerregaard (BB), Herlev oplyste at man via patobank kan undersøge om der foreligger frosset 

væv. 

NM mente, at det er dyrt at drive biobanker og at man muligvis skal udvælge nogle få steder de skal 

placeres. NM mente også, at det bliver svært at få alle biobanker placeret på patologiske institutter og 

at det vil være umuligt at forhindre klinikere i at udtage væv. 

Martin Bak (MB), Odense finder det helt logisk at biobankerne skal placeres på de patologiske 

institutter og oplyste samtidig at der er forskel på en forskningsbiobank og en rutinevævs biobank. 

Anni Grove (AG), Aalborg mener, at det er vigtigt med en vis indbyrdes tillid når man sidder i en 

DMCG. AG finder det endvidere uhensigtsmæssigt at Odense og Rigshospitalet bruger to forskellige 

metoder til etablering af en biobank. 

Hans Svanholm (HS), Randers, mener at bestyrelsen må tage fat på ensretningen af reglerne for 

vævsudtagelse og at bestyrelsen bør nedsætte et udvalg der kan tage vare på dette. 

MB, oplyste at der allerede er en gruppe der arbejder på dette, nemlig biobankgruppen som BBR er 

medlem af.  

NG ønskede at vide om der var en biobankgruppe forankring. NG mener at det er vigtigt at vi ikke kun 

har medlemmer i DMCG’erne, men at der nedsættes et udvalg der i selskabets regi skal arbejde for 

ensretning af reglerne for udtagning af væv. 

Flemming Brandt Sørensen (FBS) Århus, oplyste at de ledende overlæger på de onkologiske centre 

udsender en skrivelse om ensretning af reglerne for vævsudtagning. FBS mener, at bestyrelsen bør 

lave en redegørelse om, hvordan væv skal udtages og behandles og om, hvem der ejer det. 

UB sammenfattede indlæggene og konkluderede at bestyrelsen burde overveje at nedsætte et udvalg i 

selskabets regi, der skal holde sammen på biobankerne og arbejde på en ensretning af procedurerne 

for udtagning af væv til biobanker. 
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Bestyrelsen ønskede at diskutere følgende med generalforsamlingen: 

- Strukturen i de fremtidige regioner - patolog mangel.  
I bestyrelsens årsberetning er fremsat 4 punkter til håndtering af udviklingen fremover. 

Bestyrelsen vil gerne diskutere disse forslag med generalforsamlingen. 
Der var ingen kommentarer fra forsamlingen og dirigenten konkluderede, at der kan arbejdes videre 

med de forslag som bestyrelsen har fremlagt. 

 

Der var kommentarer fra forsamlingen til følgende punkter: 

Afholdelse af en international kongres. 
GF synes overordnet at det lød spændende. HS mener, at det var for at kunne arrangere en større 

kongres at kontingentet blev sat op. AG ønskede at høre hvilket område at bestyrelsen havde tænkt sig 

at kongressen skulle ligge indenfor. Torben Steiniche (TS) Vejle oplyste, at det måtte komme an på de 

personer der eventuelt meldte sig til kongreskommiteen. TS oplyste at bestyrelsen ville støtte arbejdet 

og give økonomisk sikkerhedsnet. 

FBS mente, at arrangering af en kongres måtte tage udgangspunkt i bestyrelsen. FBS foreslog at et 

medlem af bestyrelsen kunne starte i kongresgruppen og så efter endt funktionstid i bestyrelsen 

arbejde videre i kongresarbejdsgruppen. 

Adgang til udlevering af obduktionsjournaler og formalinfikseret, ikkeindstøbt materiale. 
Henrik Kiær (HK), Svendborg oplyste at i Svendborg sender de obduktionsjournalen til afdødes egen 

læge, hvis de pårørende har givet tilladelse til det. HK syntes i øvrigt at de praktiserende læger blev 

informeret for sjældent. 

AG er enig med HK og mener at vi bør være lidt åbne og imødekommende på dette punkt. 

KN mener ikke at bestyrelsen kunne formulere sig anderledes, men oplyser at de i Aalborg gør som i 

Svendborg. Henrik Mygind (HM), Slagelse gjorde opmærksom på at når obduktionsjournalen blev 

sendt til afdødes egen læge så skal det noteres i patientjournalen. Ben Vainer (BV), Rigshospitalet 

forstår ikke, hvorfor egen læge ikke får besked. Anne Marie Bak Jylling (AMBJ), Vejle mener ikke, at vi 

ønsker at foreholde lægen noget, men det skal bare gå gennem rekvirenten. 

NG oplyste at det var sjældent at de var ude for anmodning om udlevering af formalinfikseret ikke  

indstøbt materiale, men at de i de tilfælde udvandede præparaterne og udleverede dem. 

 

Cytologiforening 
KN oplyste at cytologiforeningen bla. er startet, fordi det er for dyrt at være medlem af DSPAC og fordi 

bioanalytikere får for lidt ud af at være medlemmer af DSPAC. TS nævnte, at DCPAC måske skal 

overveje, at ændre vedtægterne så bioanalytikere kan være fuldgyldige medlemmer. UB mindede om, 

at man til næste årsmøde i Hvidovre, med emnet screening, bør invitere bioanalytikere og 

cytologiforeningen med til mødet. 
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3. Beretning fra udvalg: 
a. Uddannelsesudvalg v. Tine Plato Hansen (Odense) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC’s 

hjemmeside). Beretningen blev mundtligt gennemgået. 

KN  oplyser at i den nye speciallægeuddannelse er der et teoretisk forsknings træningsmodul på 10 

dage. Dette skal foregå i de tre uddannelses regioner.  De tre uddannelses regioner vil gerne lave 

noget nationalt og KN ville gerne som postgraduat klinisk lektor bede UU tage over og være 

tovholder. 

Lise Grupe Larsen (LGL) Rigshospitalet, oplyste at ud af de 13 hoveduddannelses forløb der var 

slået op, var det kun de 6 der var blevet besat.  LGL pointerede, at det var vigtigt at vi fik flere folk 

ind i specialet. 

b. Udvalg for Kvalitetsudvikling (UFK) v. Kristian Rossen (Gentofte) (skriftlig beretning kan ses på 

DSPAC’s hjemmeside). Beretningen blev mundtligt gennemgået. Kristian Rossen (KR) ønskede 

at høre GF’s mening om ekstern kvalitetsvurdering og om det skulle indføres i DK. 

NM oplyste at der allerede findes nogle grupper der sender præparater rundt. 

KR ønskede endvidere at høre om erfaringerne med obduktionsbegæringen. 

Tove Nørgaard (TN), Hillerød oplyste, at de brugte den i Hillerød. De havde foretaget nogle 

ændringer og havde yderligere et par ændringer der skulle tilføjes. TN efterlyste en undersøgelse 

af, hvor mange steder den blev brugt og om, hvor meget der var blevet ændret i den. 

HS oplyste at den blev brugt i Randers og at de havde gode erfaringer med den. Alle nyansatte 

læger på sygehuset blev i deres introduktionsforløb undervist i udfyldelse af obduktions 

begæringen.  

c. Informatik-udvalget v. Jan Rasmussen (Vejle) (skriftlig beretning kan ses på DSPAC’s 

hjemmeside). Beretningen blev mundtligt gennemgået. Der var igen kommentarer til 

beretningen. 

d. Meddelelse fra DSPAC’s kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedr. overlægestillinger. 

 Ingen sager i det forløbne år 

 

4. Orientering fra inspektorgruppen. Ved Katalin Kiss, Gentofte. 
Der er nu 6 medlemmer af inspektor gruppen og der har været 3 inspektor besøg i 2005, i Randers 

Vejle og Odense. 
 

5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber. 
a. DSPAC’s regnskab v. Martin Bak, (Odense) (regnskabet kan ses på DSPAC’s hjemmeside) 

Martin Bak fremlagde regnskabet og redegjorde samtidig for, hvorfor bestyrelsen foreslog en 

kontingent nedsættelse til 400 kr. årligt. AG syntes, at det var en dårlig ide med en 

kontingentnedsættelse. Bestyrelsen kunne i stedet bruge pengene til at dække rejseudgifter til 

medlemmer af DMCG’er der ikke kunne få dækket deres omkostninger. 
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NM sagde at i urologi DMCG’en ansøgte de RIKK om dækning af rejseudgifter. FBS var imod en 

kontingentnedsættelse og mente, at hvis der skal afholdes en international kongres så er det godt 

med økonomisk sikkerhed. BV og LGL var ligeledes imod en nedsættelse af kontingentet. 

MB har intet imod at forslaget falder og kontingentet forbliver på 500kr. KN fremsatte et 

ændringsforslag om et uændret kontingent på 500kr. årligt. Dette ændringsforslag blev vedtaget. 

b. Uddannelsesudvalgets regnskab v. Trine Plesner (Århus) (regnskabet kan ses på DSPAC’s 

hjemmeside) Trine Plesner fremlagde regnskabet. Der var ingen kommentarer fra forsamlingen. 

 

6. Fastlæggelse af kontingent.  
Bestyrelsen foreslår kontingentnedsættelse til 400kr. pr. år.  Dette blev som ovenfor nævnt 

nedstemt og kontingentet er uændret 500kr. årligt. 

 

7. Forslag fra Bestyrelsen og medlemmer: 
a. Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at vedtage følgende ændring af DSPAC’s love.  

§10:  

Foreslåede ordlyd: 

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger en formand og 3 medlemmer til et 

informatikudvalg. Herudover skal bestyrelsen være repræsenteret ved mindst ét medlem. 

Udvalget har referencepligt overfor bestyrelsen. 

Stk. 2. Valgene gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted en gang. 

 

Nuværende ordlyd 

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger en formand og 5 medlemmer til et 

informatikudvalg. Herudover skal bestyrelsen være repræsenteret ved mindst ét medlem. 

Udvalget har referencepligt overfor bestyrelsen. 

Stk. 2. Valgene gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang.  

 

Begrundelse for lovændringen: 

Ændringen indføres for at gøre vedtægterne i overensstemmelse med de faktiske forhold, idet 

det gennem de senere år har vist sig at være sufficient med i alt 5 medlemmer.  

 Vedtaget uden kommentarer. 

 

b. Forslag fra Claus Petri: Autopsien i ny dimension. 

Dannelsen af et selvstændigt autopsiselskab er en uomgængelig og nødvendig nyskabelse.  

Med en stabil rate på 5% er obduktion på landsplan omdannet til en diagnostisk 

nødhjælpsforanstaltning. Diskrepans mellem klinik og patologi har et omfang som kræver 

alvorlig justering. Samfundsmæssig ansvarlighed for fremtidig sygdomsidentifikation skærper 

krav til systematisk obduktionsregistrering, forskning, undervisning, medicinalstatistik og 

økonomi.  

Det er et spørgsmål om hvad vi har råd til at undvære? 
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Diskussion og vurdering. 

Forslaget blev fremlagt af Ulrik Baandrup, idet Claus Petri havde fået forfald pga. sygdom. NG 

udtalte, at som en af dem der foretog flest obduktioner, mente han ikke, at der var behov for et 

specielt obduktionsselskab. Der var ikke yderligere kommentarer fra forsamlingen og UB 

konkluderede at DSPAC ikke mener, at der er behov for et særskilt obduktionsselskab. 

 

8. Valg til Bestyrelsen: 
Torben Steiniche (Vejle) er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt med akklamation. 

Maria-B. Franzmann (Roskilde) er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt med akklamation. 

Anne Marie Bak Jylling (Vejle) kan ikke vælges da hendes funktionstid udløber 

Bodil Laub Petersen (RH) er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Ben Vainer (RH) og Rikke Hagemann (Randers) valgt til de ledige pladser i 

bestyrelsen. Begge valgt med akklamation. 

 

9. Valg til øvrige udvalg og tillidsposter: 
Uddannelsesudvalget:  

Thomas Horn (Herlev) er udtrådt af UU og bestyrelsen foreslår Niels Marcussen (Odense) valgt 

som formand for UU. Valgt med akklamation 

Peter Nørgaard (Herlev) er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen foreslår Dorrit Krustrup (RH) valgt til den ledige post i UU. Valgt med akklamation. 

Udvalg for Kvalitetsudvikling:  

Regitze Henrik Nielsen (BBH) er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt med akklamation. 

Benedicte Parm Ulhøi (Århus) er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt med akklamation 

IT-udvalget:  

Jan Rasmussen (Vejle) er konstitueret som formand og bestyrelsen foreslår ham valgt som 

formand for yderligere to år. Valgt med akklamation. 

Beth Bjerregaard (Herlev) kan ikke genvælges da hendes funktionstid udløber. Bestyrelsen foreslår 

Birte Mørk Thomsen (BBH) valgt til den ledige post i informatik udvalget. Valgt med akklamation. 

Kontakter til Sundhedsstyrelsen vedr. overlægestillinger:  

Knud Bendix (Århus) kan ikke genvælges da hans funktionstid udløber.  

Jens Chr. Andreassen (Slagelse) er fratrådt pga. pensionering.  

Bestyrelsen foreslår at det tredje medlem Bjarne Nielsen (Vejle) varetager funktionen.  

 

10. Valg af revisorer og revisor suppleanter: 
Inger Stamp (Næstved) er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt med akklamation. 

Ulla Engel (Hillerød) er på valg og er villig til genvalg. Genvalgt med akklamation. 

Lise Grupe Larsen (RH) er på valg som revisor suppleant og er villig til genvalg. Genvalgt med 

akklamation. 
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11. Eventuelt. 
  Intet under dette punkt 

  

 

Værløse 05.05.06 

P.B.V.  

 

 

 

 

Maria-B.  Franzmann 

Referent 

Torben Steiniche 

Formand for DSPAC 

Ulrik Baandrup 

Dirigent 

 


