
 

 

Referat fra DPAS bestyrelsesmøde  
 

 
Sted: Patologiafdelingen, Rigshospitalet 
 
Tidspunkt:  2. maj 2014, kl 13-17 
 

Tilstede: Karsten Nielsen (KN), Marianne Waldstrøm (MW), Rikke Riber (RR), Anja Brügmann (AB), 

Erik Clasen-Linde (ECL) og Katrine Stenfeldt (KS) 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. februar 2014 på  

Patologiafdelingen, Hvidovre Hospital (referat vedlagt som bilag) 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra generalforsamling den 14. marts 2014 På LO-skolen, Helsingør 

(referat vedlagt)  

Godkendt 

3. Konstituering af den nye bestyrelse 

Marianne Waldstrøm fortsætter som kasserer. 

Anja Brügmann valgt som hjemmesideansvarlig 

Katrine Stenfeldt fortsætter som sekretær 

Erik Clasen-Linde valgt som næstformand og årsmødekontakt 

Bestyrelsens repræsentant i Udvalg for molekylærpatologi er Rikke Riber 

Bestyrelsens repræsentant i Uddannelses Udvalg er Katrine Stenfeldt 

Bestyrelsens repræsentant i Kvalitetsudvalg er Erik Clasen-Linde 

Bestyrelsens repræsentant i Informatikudvalg er Anja Brügmann 

Ansvarlig for aktivitetsliste er Rikke Riber 

Bestyrelsens repræsentanter i Lægevidenskabelige Selskaber er Karsten Nielsen, Erik 

Clasen-Linde og Katrine Stenfeldt 

4. Gennemgang af aktivitetslisten  

Gennemgået 

5. Økonomi (MW) 



 

 

Kort overblik over aktiver. Diskussion om der fortsat skal være 2 konti, hvoraf årsmøde 

arrangør har adgang til årsmødekonto. Enighed om at nedlægge årsmødekonto, således at 

der fremover kun er én konto. 

6. Årsmøde 2015, OUH 

Digital patologi foreslået som emne fra OUH - vedtaget. ECL kontakter OUH. 

7. Nyt fra udvalgene: 

o Uddannelsesudvalg (KS) 

 Intet møde siden sidst 

o Udvalg for molekylærpatologi (MW)  

Intet møde siden sidst 

o Informatikudvalg  

Møde d.d. Efterspørger input til hjemmeside fra bestyrelse. Let og overskuelig 

hjemmeside. Gode kodevejledninger.  

o Udvalg for kvalitetsudvikling  

Intet møde siden sidst. Bestyrelsen ønsker overblik over begrebet opgaveglidning. 

8. FYPA (AB) 

Konstituerende bestyrelsesmøde 12/5 2014. Der er planlagt basiskursus 26/5. FYPA 

temadag afholdes ultimo oktober.  

Der arbejdes på nyt tema til fælleskursus med Foreningen af Yngre Onkologer.  

9. Hjemmesiden  

Overvejelser omkring fremtidig organisering af vedligehold af hjemmeside. 

10. Opfølgning på generalforsamling (KN) 

Opfølgning på svartid for cytologi. Der står allerede, at ved koagel med behov for 

immunhistokemisk farvning øges svartiden til 3 hele dage. Dette skal præciseres som, at det 

ved bundfald tager 3 hele arbejdsdage svarende til biopsimateriale. 

Intet nyt fra arbejdsgruppe for obduktion af pludseligt uventet døde under 50år. 

11. Blokopbevaring (KN) 

Forespørgsel fra medlem om selskabets holdning til blokopbevaring længere end 5 år. 

Selskabet laver research og følger op på dette. 

12. Specialeplan (KN) 

Møde i SST 1/5 2014. God gennemgang af specialeplan for laboratoriespecialer. Meget 

serologi. Enighed om at et samlet svar, er at foretrække. 



 

 

13. Rekruttering til specialet (KN) 

Kontakt til SST mhp. bedring af rekruttering til specialet. Bedre adgang til forskningsmidler, 

profilering, fokus på introduktionsuddannelser. 

14. Cervixcytologi (KN) 

 Fortsat aktivitet omkring "måske fejlframeldte kvinder" sagen.  

 DKLS har udarbejdet standarder, der er højt sat. Standarderne har nyligt været omtalt 

i medierne, bliver ikke opfyldt. Man kan overveje at arbejde med 2 sæt standarder, 

en acceptabel standard og en ambitiøs standard eller at skelne mellem betydeligt og 

ikke. DPAS støtter de ambitiøse standarder. 

 DKLS ønsker forskning omkring aldersdifferentieret screening. Selskabet har 

modtaget forespørgsel fra medlem om, hvorvidt selskabet vil finansiere denne 

forskning. Bestyrelsen er enig om, at der i selskabet ikke er tradition for dette. 

 DSOG har guidelines med opfølgning på positiv cytologi - KBC. Guideline 

anbefaler udredning med portiobiopsi og cervixcytologi pga. meget få antal uegnede 

prøver i forhold til udredning med portiobiopsi og cervixabrasio. Selskabet støtter de 

evidensbaserede studier som danner baggrund for guidelines og mene, at de skal 

følges. 

15. Udpegning af medlem til arbejdsgruppe opfølgning på cervixscreening 

SST skal have besked om arbejdsgruppemedlem senest 19/5 2014. KN eller MW deltager. 

16. EFCS Tutorial 

DPAS støtter dette, budget godkendt. 

17. Udpegning af medlem til styregruppe for Tarmkræftscreening 

DPAS kontakter medlemmer fra arbejdsgruppe for screening for colorectal cancer mhp. på 

forslag til udpegning. 

18. Notat vedr. frysemikroskopi (KN) 

Gennemgået med indkomne kommentarer. Udfærdiges og sendes dags dato. 

19. Udpegning af medlem til DCCG  

2 ansøgere og 1 junioransøger. 

Gro Willemoe indstilles som DPAS repræsentant. 

20. Meddelelser og evt. 

Ansøgning fra medlemmer om støtte til videnskabeligt møde af toneangivende, udenlandsk 

foredragsholder. DPAS støtter dette. 



 

 

21. Årshjul 

Kommende bestyrelsesmøder: 

Onsdag d. 18/6 2014, Patologiafdelingen Vejle 

Onsdag d. 10/9 2014, Patologiafdelingen Århus, Nørrebrogade 

Onsdag d. 12/11 2014, Patologiafdelingen Rigshospitalet 

Onsdag d. 10/12 2014, Patologiafdelingen Rigshospitalet 

Onsdag d. 14/1 2015, Patologiafdelingen Aalborg 

Onsdag d. 18/2 2015, Patologiafdelingen Næstved 

Konstituerende bestyrelsesmøde 2015: 

Fredag d. 27/3 2015, Patologiafdelingen Århus 

MVH 

 

Katrine Stenfeldt Petersen   


