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Årsmøde: 
Årsmødet finder sted på Hotel Nyborg Strand torsdag den 12. til lørdag den 14. marts 2015. Det er 
patologkollegerne i Odense, der arrangerer årsmødet, hvis hovedoverskrift er digital patologi. Der 
kommer udenlandske og indenlandske inviterede foredragsholdere, ligesom der som vanligt er frie 
foredrag om emnet og om andre emner samt postersessioner, herunder en postersession med 
DMCG vejledninger mv.  
Formen på årsmødet vil være som sidste år med bedre plads til postersessionerne.  
Primo december kommer der på hjemmesiden oplysninger om abstract og tilmelding til årsmødet 
med abstractfrist mandag den 5. januar 2015. 
På generalforsamlingen i DPAS skal der bl.a. vælges ny formand, idet jeg falder for vedtægternes 
tidsgrænse. Herudover fratræder 2 bestyrelsesmedlemmer, så der skal vælges i alt 3 nye til 
bestyrelsen. 
 
Specialevejledning: 
De videnskabelige selskaber har den 24. november afleveret deres endelige kommentarer til 
udkast til specialevejledning. Specialevejledningen for Patologisk Anatomi og Cytologi svarer stort 
set til specialevejledningen, som allerede nu er gældende.  
Der er bl.a. indskrevet molekylærpatologiske metoder, herunder NGS, som metoder for Patologisk 
Anatomi og Cytologi.  
 
DMCG arbejde, herunder revisionsmikroskopi: 
Det skal erindres, at de diagnoser, der stilles på patologiske institutter, skal opfylde kravene til 
patologivejledningerne inden for de forskellige organers DMCG. Der er derfor krav til opdateringer 
af disse vejledninger, ligesom der er krav til den enkelte patolog om at være ajour med disse 
vejledninger. Det er af afgørende betydning, at det diagnostiske arbejde opfylder kravene DMCG –
vejledningerne.  
 
Forskning og etiske problemer:  
Selskabet har fået henvendelser vedr. lån af blokke til videnskabelige formål. Der er dels et 
økonomisk problem, dels et etisk problem. På den kommende generalforsamling vil økonomien 
ved lån af blokke blive diskuteret. På samme måde vil de etiske problemer blive diskuteret, idet 
der jo er en endelig mængde væv til diagnostisk rådighed, fx i biopsier. Hvis man udlåner biopsier 
til videnskabelige formål, kan man muligt frarøve patienter en senere diagnostisk indsats, fx med 
molekylærpatologiske metoder, som kan være af betydning for et senere behandlingstilbud. 
Selskabet har også fået henvendelser om, hvorvidt resultaterne af gennemførte ikke-ordinerede 
mutationsanalyser skal meddeles, og i givet fald til hvem. 
Selskabet vil rette henvendelse til Etisk Råd og til Den Nationale Videnskabsetiske Komité med 
henblik på afklaring af disse spørgsmål.  
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