
 

 

 

Referat fra DPAS Generalforsamling 2014 

 
Sted: LO-skolen, Helsingør 
 
Tidspunkt:  14. marts 2014, kl.16 
 

Tilstede: 84 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

Lise Grupe Larsen, Næstved valgt som dirigent. Byder velkommen. Generalforsamlingen 

lovlig indkaldt. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen ved formand Karsten Nielsen (beretning på hjemmesiden) 

Specialeplanlægning: Hvilke opgaver der skal løses fordelt på hoved-, region- og 

specialfunktion. Udkast til specialeplan er sendt til regionsrepræsentanter og lagt på 

hjemmesiden. Patologiafdelingerne skal lægge sig op af de kliniske afdelinger.  Bestyrelsen 

ønsker kommentarer. Der er lagt op til få ændringer i forhold til den nuværende 

specialeplan. 

Arbejdet benyttes til at sætte fokus på diskrepans mellem arbejdsopgaver og antal 

speciallæger. Bestyrelsen har taget kontakt til Enhedschef Søren Brostrøm og Birthe Obel, 

Sundhedsstyrelsen for dialog omkring dette. 

 

Der er netop kommet rapport om at 4 års regel formentlig bliver til 5 års regel. DPAS har 

inden dette sammen med 7 andre små specialer rettet henvendelse til De 

Lægevidenskabelige Selskaber om at få ændret 4 (eller 5) årsreglen til, at en 

introduktionsstilling ikke tæller med i det samlede tidsforbrug. Dette skal behandles i 

Sundhedsstyrelsen. Ydermere vil bestyrelsen forsøge at få aftale med sygehusejere om at 

gøre Introduktionsstillinger i Patologi mere attraktive i form af en gulerod. Feks. midler til 

forskning. 



 

 

 

Angående antallet af uddannelsesstillinger, så støtter DPAS så mange 

Hoveduddannelsesforløb som muligt, men specielt også flere introforløb. Dette tages op 

med Sundhedsstyrelsen. 

 

Ad DMCG: DPAS opfordrer specielt yngre patologer til at melde sig til DMCGér indenfor 

specielle interesseområder. Bestyrelsen modtager disse henvendelser. 

 

DPAS har gennem det seneste år deltaget i det igangværende arbejde med at få flyttet 

obduktioner af pludseligt uventet døde under 50 år fra patologiafdelingerne  til 

retsmedicinsk regi. Dette af hensyn til opsporing af arvelig hjertesygdom. 

  

Molekylærpatologien fylder mere og mere i hverdagen. UEMS har et papir om at 

molekylærbiologiske metoder hører under patologiens arbejdsområder. Dette støtter DPAS 

opfattelse af, at metoderne hører hjemme under patologiafdelingerne. 

 

Opfølgning på udsendt spørgeskema vedrørende svartider på især pakkeforløb.  Svar fra 11 

patologiafdelinger, lidt spredning på svarene i forhold til svartider. En generel tendens er, 

at der er størst udfordring med at overholde svartider på cytologi - især når de også 

udløser en histologisk undersøgelse. Man må genoverveje de forløbstider, der foreligger og 

som er indarbejdet i Sundhedsstyrelsens pakkeforløbtider. 

 

STARS: Registre under Statens Seruminstitut, det lykkedes, ikke at få patolog med i 

arbejdsgruppen. Vi følger forsat gruppens arbejde. 

 

DPAS og DPO mødes en gang årligt. I det forgangne år har vi specielt diskuteret mangel på 

speciallæger. 

  

Cirkulære om patientidentifikation for patologidelen, der mest omhandler 

prøveidentifikation og sideangivelse. Det er vigtigt, at sikkerhed omkring identifikation 



 

 

indtænkes både i det daglige arbejde fra diagnostikerens side, men også at ledere 

tilrettelægger arbejdet således, at der bliver mulighed herfor. 

Kodepraksis varetages af Informatikudvalget. Vigtigt med ensartethed. 

 

Ad screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, så er der i Region Midtjylland opdaget 

måske-fejlafmeldelser af uvist antal kvinder. Der er sat gang i stort arbejde om opfølgning, 

som også involverer patologiafdelinger, der varetager screeningsprogrammet. Bestyrelsen 

mener, at det er vigtig med årsagsanalyse til fejlframelding. 

  

Inspektorordningen mangler 1 inspektor i Region Nord. I 2014 gennemførtes 2 besøg på 

patologiafdelingerne.  Mere om denne ved en juniorinspektor under punkt 4. 

 

Godt Årsmøde i Randers og også flot Årsmøde i år. Der er misforhold mellem indtægter og 

udgifter. Dette drøftes også under regnskabet. Bestyrelsen mener, at selskabets formue 

skal formindskes ved at gøre deltagelse i Årsmøde billigere for specielt Yngre Patologer. 

  

Kort resume af dirigent Lise Grupe Larsen, kommentarer ønskes. Gennemgåes punktvis. 

 

Punkt om specialeplan:  

Niels Marcussen, OUH: Overveje om pancreas og thyroidea skal være regionfunktion 

istedet for hovedfunktion, og om muskelpatologi skal ligge som højt specialiseret funktion 

istedet for i regionsregi. Overvejelser om hvor NGS skal laves henne og om man kan 

fremme det? Overvejelse om øget krav til molekylærbiologiske undersøgelser gør, at 

mange solide tumores bør undersøges centralt. 

Mere proaktiv specialeplan? 

Carsten Rygaard, Hvidovre: DPO følger udviklingen i antallet af speciallæger og manglen 

herpå, og der er nu mangel på patologer i hele landet. DPO arbejder med oversigt over 

antallet af arbejdende speciallæger, alder og kommende speciallæger. 60 kommende 

patologer er på vej gennem systemet, afgangen ikke helt så stor pt. Opfordrer til, at man 

kommer til DPO generalforsamling lørdag d. 15/3 2014.  



 

 

Karsten Nielsen, formand: Gode forslag fra Niels Marcussen, der allerede er indgået i 

arbejdet med specialeplanen. Bestyrelsen mener, at det er bedst at diskutere forslagene i 

Sundhedsstyrelsen, da områderne skal placeres, hvor der ligger kirurgiske afdelinger. 

Astrid Petersen, Aalborg: Ad problem med uddannelsesstillinger, god ide med fokus. Måske 

løsning med  flere stillinger, men problemet i Region Nord er at finansiere stillinger, så de 

bliver slået op. Der er behov for dialog med både Sundhedsstyrelsen og sygehusejere. Stort 

problem med penge til Introstillinger. 

Karsten Nielsen, formand: Ser det som støtte til de synspunkter, som bestyrelsen vil 

arbejde for. 

Carsten Rygaard, Hvidovre: Ang. penge til uddannelsesstillinger - de er undtaget i 

besparelser. Såfremt, der er problemer med finansiering, bør regional styregruppe eller 

videreuddannelsessekretariatet gribe ind. 

Astrid Petersen, Aalborg: Kan man komme med kommentarer til specialeplanen i løbet af 

weekenden? 

Karsten Nielsen, formand: Vi modtager ideer. 

 

Punkt om obduktion af pludseligt uventet døde under 50 år:  

Beth Bjerregaard, Herlev: Har bestyrelsen overvejet om alle obduktioner skal foretages på 

retsmedicinske institutter? 

Karsten Nielsen, formand: Det har været diskuteret i bestyrelsen, blandt medlemmerne har 

vi oplevet forskellige synspunkter. Obduktion af pludseligt uventet døde under 50 år kan 

medvirke til at forbedre sundhed. Organisatorisk bør det ligge under patologi - måske 

organiseres anderledes, da retsmedicinere er ikke patologer og er i et andet regi f.eks. 

uden adgang til Patobank. 

Niels Marcussen, OUH: Retsmedicinere kan ikke patologi længere, vi kan bidrage med mere 

til klinikere f.eks. i form af tumordiagnostik. 

Marie Bønnelycke, Hvidovre: I FYPA har det været diskuteret at samle obduktioner på 

færre afdelinger, for at højne kvaliteten. 

Karsten: Dette er på linie med bestyrelsens synspunkt. I fremtiden må vi forvente 

henvendelser fra retsmedicinere mhp. hjælp til diagnostik. 



 

 

Beth Bjerregaard, Herlev: Problematisk med 2 systemer, hvis der skal være et samarbejde 

mellem retsmedicinere og patologer. 

Martin Bak, OUH: Enig i at obduktioner er kerneopgave for patologer. I fremtiden kun på 

større hospitaler. 

Astrid Petersen, Aalborg: Obduktionerer en patologopgave. Ved næste revision af 

målbeskrivelse kan det overvejes, at flytte fokus for obduktioner fra 

Introduktionsuddannelsen til Hoveduddannelse for at højne kvaliteten af obduktionerne.  

 

Punkt om Pakkeforløbstider: 

Beth Bjerregaard, Herlev: Udover cytologi er der også problemer med forløb på 3 dage for 

små biopsier. 

Karsten Nielsen, formand: Patologiafdelingerne har påtaget sig opgaven mht. tidsfrister. 

Kan tages op sammen med det tidligere nævnte cytologi. Bestyrelsens forudser stor 

opgave med at få lavet det om. 

Martin Bak, OUH: Oplægget i sin tid var: hvor hurtigt kan det gøres hvis ressourcerne er 

tilstede. Nu bliver det set som et must. 

Karsten Nielsen, formand: Nu indgår tiderne, forudsætningerne er glemt. 

Eva Balslev, Herlev: Ressourcerne mangler. Region H ser helst ikke forskel på arbejdsdage 

og kalenderdage. 

 

Punkt om Årsmøde:  

Peter Nørgaard, Herlev: Foreslår uddeling af rejselegater til yngre læger, da yngre læger tit 

får Årsmødet betalt fra afdelingerne. 

Trine Plesner, Aarhus: God ide at sætte prisen for yngre læger ned. 

Niels Marcussen, OUH: Principielt er det afdelingerne, der skal betale. 

 

Lise Grupe Larsen, dirigent: Formandsberetningen godkendt. 

 

3. Beretning fra udvalg og FYPA 

a) Uddannelsesudvalget ved Trine Plesner 



 

 

Der foreligger skriftlig formandsberetning. Forsøger at finde brede emner, der interesserer 

så mange som muligt. Forslag til brede emner modtages gerne. Vi oplever det som et 

problem for medlemmerne at få penge til kurserne. 

Tak til dem der arrangerer kurser, gode evalueringer. Tak til delkursusledere 

Tak til bestyrelsens repræsentant, Doris Schledermann. 

Lise Grupe Larsen, dirigent: Beretning godkendt. 

 

b) Udvalg for kvalitetsudvikling ved formand Eva Balslev 

Nyt område der har været taget op: Makrokapsler. Tak for hurtigt svar. Hyppigt anvendt, 

godt taget imod. Gode erfaringer. Bemærkninger modtages. 

Opgaveglidning: Er det et kvalitetsløft eller er det tvunget pga travlhed? 

Fra sekretær til læge? Udvalget vil gerne høre om erfaringer. Der ligger i forvejen noget på 

nettet, medlemmerne må gerne melde ind. Nyt spørgeskema i løbet af året, bl.a. med hvad 

gik der fra bioanalytiker til læge eller den anden vej? 

Niels Marcussen, OUH: Opgaveglidning kører mange steder i landet. Forslag om at 

undersøge om bioanalytikere kan mikroskopere for lægerne, screening?  

Eva Balslev: Det er der nogle, der allerede gør. 

Lise Grupe Larsen, dirigent: Beretning godkendt. 

 

c) Informatikudvalget ved formand Astrid Petersen 

Stort arbejde de sidste 2 år med at opdatere kodebog. Visning af Patobankhjemmeside. 

Modtager gerne kommentarer. Relevante koder under hvert organ, også opdateringer. 

Lise Grupe Larsen, Næstved: God, brugbar hjemmeside. 

Lise Grupe Larsen, dirigent: Beretning godkendt. 

 

d) Udvalg for molekylærpatologi ved formand Peter Nørgaard 

Udvalgets medlemmer gennemgået. Kommisorium gennemgået. 

Diskussioner om diagnostisk kontinuitet. Tæt samarbejde med DMCGér og Dansk 

Molekylær Patologigruppe. 

Visning af hjemmeside.  



 

 

Der er lavet version 2 af anbefalinger for kolorektale karcinomer, BRAF for maligne 

melanomer og lungecanceranalyser. 

Der har været sendt spørgeskema ud, anbefalingerne er kendte og feedback positiv. 

Efterårsmøde: Ukendt primærtumor molekylær diagnostik. DMPG møder bliver fremtidigt 

heldags. 

Skal fremover arbejde med vævsprocessering. Rekruttering af FYPAmedlemmer, der også 

opfordres til at komme til møder i Molekylær Patologigruppen. 

Lise Grupe Larsen, dirigent: Beretning godkendt. 

 

e) Foreningen  af Yngre Patologer(FYPA) ved afgående formand Benedikte Richter 

Gennemgang af det  forgangne års medlemmer. 

Årlig kursusdag i 2014 bliver om digital patologi 

I 2013 fælleskursusdag med retsmedicinere, FYPA ønsker fortsat debat om placering af 

obduktioner. 

Fyraftensmøder med onkologer, positivt modtaget - lignende forventes igen om 1 år. 

Basiskursus, har kørt nogle gange, næste møde er til maj. 

Spørgeskema har været udsendt til alle landets afdelinger mhp hvordan de støtter de yngre 

lægers deltagelse i kurser. Netop diskuteret rekruttering på FYPA networking cafe. 

Ny FYPA bestyrelse, Anja Brygmann ny formand. 

Lise Grupe Larsen, dirigent: Beretning godkendt. 

 

4. Beretning fra inspektorordningen ved juniorinspektor Rikke Karlin Jepsen 

Formål med ordningen og inspektorernes rolle gennemgået. 

Inspektorerne indstilles af DPAS til SST 

3 juniorinspektorer, 4 inspektorer. Der mangler pt. 2 inspektorer. Juniorinspektorer 

gennemgår samme uddannelse som inspektorer. 

At begge er repræsenteret giver god dynamik. 

2 besøg i 2013, RH og OUH. Rapporterne ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

God måde at sætte fokus på uddannelse. Inspektorerne kan sprede de gode erfaringer fra 

en afdeling til andre afdelinger 



 

 

Lise Grupe Larsen, Næstved: Hvad vil det sige at blive inspektor, hvad er tidsforbruget? 

Rikke Karlin Jepsen: Overkommelig opgave, 1 besøg tager ca. 3 dage. 

 

5. Forelæggelse af de reviderede regnskaber 

a) DPAS 

Regnskab gennemgået. Årsresultat +143.000kr  

Bestyrelsen har talt om at nedsætte deltagergebyr for at nedbringe overskud. 

Lise Grupe Larsen, dirigent: Regnskab godkendt. 

 

b) Uddannelsesudvalg 

Regnskab gennemgået. Årsresultat 48.639,04 Dette indeholder dog også ca. 25.000kr 

udgifter til sidste efteruddannelsesmøde. 

Lise Grupe Larsen, dirigent: Regnskab godkendt. 

 

6. Fastsættelse af kontigent 

Bestyrelsen foreslår at kontigentet er uændret 600kr pr. år.  

Lise Grupe Larsen, dirigent: Vedtaget 

 

7. Forslag til bestyrelsen 

Ingen indkomne forslag. 

 

8. Valg til bestyrelsen 

Erik Clasen Linde, Rigshospitalet og Rikke Riber, Aarhus vælges. 

 

9. Valg til udvalg 

Uddannelsesudvalg: Lene Sjø, Rigshospitalet vælges. 

Informatikudvalg: Peter Ingeholm, Herlev og Dorte Linnemann, Herlev vælges. 

 

10. Valg af revisorer 

Ingen er på valg. 




