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Vejle den 25. februar 2008 
 

DSPAC’s årsberetning 2007 
 
DSPAC’s medlemstal 
 
Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi (DSPAC) havde pr. 31.12.07 i alt 308 
medlemmer heraf i alt 239 ordinære. Siden sidste generalforsamling har der været 13 indmeldelser 
og 4 udmeldelser.  
 
Bestyrelsens aktuelle sammensætning 
 
Siden sidste generalforsamling den 23.03.07 har DSPAC’s bestyrelse haft følgende 
sammensætning: 

1. Torben Steiniche (Vejle, formand for bestyrelsen, og bestyrelsens repræsentant i Dansk 
Medicinsk Selskab).  

2. Ben Vainer (København, næstformand og bestyrelsens repræsentant i Dansk Medicinsk 
Selskab og bestyrelsens årsmødekontaktperson).  

3. Maria Benedicte Franzmann (Roskilde, sekretær, bestyrelsens repræsentant i 
Kvalitetsudvalget og bestyrelsens repræsentant i Dansk Medicinsk Selskab). 

4. Rikke Hageman-Madsen (Århus, bestyrelsens repræsentant i Uddannelsesudvalget). 
5. Martin Bak (Odense, kasserer og bestyrelsens repræsentant i IT-udvalget).  

 
Bestyrelsen har i perioden afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvor blandt andet følgende emner har været 
behandlet: 

o Kræft som akutsygdom – forløbspakker.  
o Den Nationale Kræftstyregruppe. 
o Ansættelsesprocedurer for Speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. 

Udarbejdelse af faglig profil. 
o Udmøntning af Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastruktur for 

klinisk kræftforskning.  
o DSPAC’s årsmøde 2007 i Hvidovre. 
o Anbefalinger vedr. Screening for Livmoderhalskræft 
o Dimensioneringsplan 2008 til 2012 – introduktions- og hoveduddannelsesforløb i 

speciallægeuddannelsen for patologi. 
o Retsmedicin som selvstændigt speciale. 
o Artikel til Ugeskriftet. 
o Karrieredag (Specialernes dag). 
o Hjemmeside 
o Europæisk samarbejde 

o European Group for Molecular Pathology. 
o Executive Committee of European Society of Pathology 
o Advisery Council European Society of Pathology 
o European Union of Medical Specialists (UEMS) 
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Kræft som akutsygdom – forløbspakker 
 
Den 04.10.07 opnåede Regionerne enighed med Regeringen om en fælles strategi for kræftområdet, 
som byggede på regionernes oprindelige køreplan for akut kræftbehandling. Regionerne planlagde i 
første omgang at indføre denne garanti for hoved-, halskræft, lungekræft, brystkræft og tarmkræft 
men planen skal udbredes til at omfatte alle væsentlige kræftformer. Der er foreløbig afsat en pulje 
på 700 mio. kr. til indkøb af udstyr, som er nødvendig for gennemførelse af denne.Hovedpunktet i 
Regionernes og Regeringens aftale er, at udredning og behandling af kræft skal foregå, så der kun 
optræder ventetid, der er strengt fagligt begrundet. Sundhedsstyrelsen fik til opgave sammen med 
fagpersoner at udvikle forløbspakker for i første omgang de fire ovennævnte kræftformer. I løbet af 
2008 skal der efterfølgende udarbejdes forløbspakker for de resterende kræftsygdomme. De Danske 
Multidisciplinære Grupper (DMCG) har spillet en stor rolle i udformning af disse forløbspakker for 
de første 4 kræftformer (øre-, næse-, halskræft, lungekræft, brystkræft og tarmkræft) og vores 
speciales repræsentanter i DMCGerne har medvirket. DSPAC’s formand (ved Torben Steiniche) har 
også på det overordnede plan været inviteret til at deltage i arbejdet. DSPAC’s bestyrelse fandt det 
hensigtsmæssigt, at udarbejde svartider, som var baseret på prøvetype og ikke varierede fra 
kræfttype til kræfttype. Hvis vi havde valgt sidstnævnte, ville vi med udgangen af 2008 stå overfor i 
værste fald at skulle håndtere præparater med op mod 20 forskellige svartider. På denne baggrund 
udarbejdede bestyrelsen et forslag til svartider for små biopsier, finnålsaspirater og 
operationspræparater som indgår i pakkeforløb. Disse forslag til svartider har været offentliggjort på 
selskabets hjemmeside og tilrettet i henhold til kommentarer fra medlemmerne og er nu generelt 
accepteret som de svartider, der indgår i forløbspakkerne for de 4 første kræftsygdomme og 
forhåbentlig vil danne basis for de svartider, som skal indgå i de kommende pakkeforløb for de 
resterende kræftsygdomme.  
 
Den Nationale Kræftstyregruppe. 
 
Vi har i det forløbne år været repræsenteret i Den Nationale Kræftstyregruppe ved ledende overlæge 
Beth Bjerregaard, som har udført et fremragende arbejde. I begyndelsen af 2007 skulle 
kræftstyregruppen fornys, og Dansk Medicinsk Selskab blev bedt om at udpege 8 repræsentanter fra 
de kliniske selskaber til styregruppen. Dansk Medicinsk Selskab bad således DSPAC om at komme 
med en kandidat til den nye kræftstyregruppe. I lighed med de fleste andre kliniske selskaber valgte 
DSPAC at indstille sin formand (Torben Steiniche) til kræftstyregruppen. 
Det var overraskende for DSPAC’s bestyrelse, at Dansk Medicinsk Selskab ikke valgte at indstille 
vores repræsentant til Den Nationale Kræftstyregruppe, men i stedet valgte at indstille onkolog nr. 
2. Dette skal specielt ses i forhold til Patologisk Anatomi og Cytologis centrale rolle i hele 
kræftforløbet. Bestyrelsen har naturligvis både skriftligt og mundtligt tilkendegivet overfor Dansk 
Medicinsk Selskab, at vi er uforstående overfor deres beslutning om ikke at sørge for, at patologi er 
repræsenteret i Den Nationale Kræftstyregruppe. Vi har desuden skriftligt gjort Sundhedsstyrelsen 
opmærksom på det uhensigtsmæssige i ovennævnte. Vi har fået høflige, men intetsigende svar 
tilbage. Vi må således konkludere, at et af de væsentligste specialer i diagnostik og behandling af 
kræft ikke er repræsenteret i Den Nationale Kræftstyregruppe.  
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Ansættelsesprocedurer for Speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. 
Udarbejdelse af faglig profil. 
 
Regionerne har besluttet at gøre op med det hidtidige stive pointsystem, som var grundlag for 
ansættelse i Speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. Man har fra Regionernes side 
ønsket, at ansøgerne til hoveduddannelsesforløb blev udvalgt på basis af en evaluering af 
introduktionsstillingen, en skriftlig ansøgning med vægt på den faglige profil og en regulær 
ansættelsessamtale. DSPAC blev således bedt om at udarbejde et bedømmelsesskema til brug for 
vurdering af introduktionsforløbet samt udarbejdelse af en faglig profil, som ansøgere kunne 
forholde sig til ved udarbejdelse af deres skriftlige ansøgning, og som kunne danne grundlag for 
ansættelsessamtalerne. Astrid Petersen (hovedkursusleder) og Lise Grube Larsen (formand for 
vurderings- og ansættelsesudvalget) påtog sig på bestyrelsens vegne at komme med et forslag til et 
sådant bedømmelsesskema og en faglig profil. Der er udarbejdet et forslag, som vil blive 
præsenteret på selskabets generalforsamling.  
 
Udmøntning af Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastruktur for 
klinisk kræftforskning.  
 
Et af de store ønsker i kræftplan II var etablering af en infrastruktur for klinisk kræftforskning. Der 
blev afsat en pulje på 83 millioner kroner til dette formål, som primært kunne søges af 
infrastrukturenheder og danske multidisciplinære kræftgrupper. Som led i denne infrastruktur 
udtrykte man i kræftplan II ønsket om etablering af en ”biobank velegnet til klinisk 
kræftforskning”. De patologiske institutter og de biokemiske afdelinger ved de 5 onkologiske centre 
(Ålborg, Århus, Odense, Herlev og Rigshospitalet) samt Patobanken gik sammen om at byde ind på 
etablering af en landsdækkende frysebiobank og initiativet blev belønnet med en bevilling på15 
mio. kr. over en 3-årig periode. Repræsentanter for de biokemiske afdelinger og 
patologiafdelingerne ved de 5 onkologiske centre har nu nedsat en fælles gruppe, som skal udmønte 
de praktiske retningslinier vedr. indsamling af denne biobank. Hvorvidt samme gruppe skal 
udarbejde retningslinier for f.eks. udlevering af materialet fra den kommende frysebiobank er dog 
uvist. Sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper har ligeledes nedsat en 
biobank gruppe som også arbejder med at definere krav til vævsopbevaring, retningsliner for 
udlevering og de juridiske aspekter med hensyn til f.eks. patientsamtykke. I DMCG.’s 
biobankgruppe sidder en lang række repræsentanter for vores speciale, og DSPAC’s formand er 
medformand for gruppen. Udover dette har Danske Regioner nedsat en national styregruppe for 
biobanker. Der synes således at være mange aktører indenfor dette område, og bestyrelsen håber, at 
man kan komme frem til en løsning, hvor de relevante interessenter føler sig velrepræsenteret, og 
hvor man kan undgå unødvendigt dobbeltarbejde.  
 
DSPAC’s årsmøde 2007 i Hvidovre 
 
Årsmødet fandt sted den 22. – 24. marts og havde emnet: Screening. Det var et velorganiseret og 
velbesøgt årsmøde og bestyrelsen vil gerne takke Patologiafdelingen, Hvidovre Hospital for deres 
store indsats. På grund af snekaos i USA dukkede hovedforedragsholderen ikke op, men det  
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lykkedes at ommøblere årsmødeprogrammet således, at mødet efter bestyrelsens vurdering, stadig 
blev fagligt vellykket, og viste at vi i Danmark egentlig godt kan selv. 
 
Anbefalinger vedr. Screening for Livmoderhalskræft 
 
I foråret 2007 udkom nye anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft. Anbefalingerne er 
udarbejdet i Sundhedsstyrelsens regi af en arbejdsgruppe nedsat i august 2006. Medlemmerne af 
arbejdsgruppen har været repræsentanter for relevante faglige miljøer, og formanden var ledende 
overlæge lic.med. Beth Bjerregaard, Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Dansk Selskab for 
Patologisk Anatomi og Cytologi (DSPAC) var repræsenteret i gruppen ved overlæge ph.d. Ulrik 
Baandrup, Patologisk Institut, Sygehus Vendsyssel, overlæge dr.med. Berit Hølund, Afdeling for 
Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital og ledende overlæge Carsten Rygaard, 
Patologiafdelingen, Hvidovre Hospital. Anbefalingerne blev sendt i høringssvar, og DSPAC’s 
bestyrelse bad overlæge Hans Svanholm, Patologisk Institut, Randers Centralsygehus og overlæge 
Jan Rasmussen, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus om at hjælpe bestyrelsen med at gennemgå 
anbefalingerne. DSPAC havde kun få kommentarer til den i øvrigt velgennemtænkte og velskrevne 
rapport, som i årene fremover vil danne et vigtigt grundlag for vores arbejde med screening for 
livmoderhalskræft. 
 
Dimensioneringsplan 2008 – 2012 – introduktions- og hoveduddannelsesforløbet i 
speciallægeuddannelsen for patologi 
 
I forbindelse med Sundhedsstyrelsens arbejde med at dimensionere speciallægeuddannelsen sendte 
Sundhedsstyrelsen en lang række oplysninger om de enkelte specialer i høring. DSPAC indsamlede 
data fra samtlige patologiske og retsmedicinske institutter og udarbejdede i november 2006 et 
høringssvar, som har været offentliggjort på selskabets hjemmeside. Her anbefalede selskabet at 
uddannelseskapaciteten for perioden 2008 – 2012 blev øget fra de nuværende 13 til 15 
hoveduddannelsesforløb i perioden 2008 – 2012, og at antallet af introduktionsstillinger samtidig 
blev øget til 30. I dimensioneringsplan 2008 – 2012 (introduktions- og hoveduddannelsesforløb i 
speciallægeuddannelsen udsendt af Sundhedsstyrelsen i juli 2007) fremgår det, at 
Sundhedsstyrelsen har taget vores anbefalinger til efterretning og anbefaler, at der sker en gradvis 
udvidelse af antallet af hoveduddannelsesforløb til 15, samt at der etableres mellem 37,5 og 45 
introduktionslægestillinger. 
 
Retsmedicin som selvstændigt speciale 
 
Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1248 af 24. Oktober 2007 om speciallæger, 
oprettes retsmedicin som speciale pr. 1. februar 2008. 
Speciallægeuddannelsen i retsmedicin består af en praktisk del på landets patologiafdelinger og 
retsmedicinske institutter samt en teoretisk del i form af specialespecifikke og generelle kurser.  
Målbeskrivelsen for den nye speciallægeuddannelse kan ses på DSPAC’s hjemmeside (www.dspac.org). 
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Artikel til Ugeskriftet 
 
Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi bliver hvert år bedt om at udarbejde en 
statusartikel til Ugeskriftet for specialet. I år og sidste år har bestyrelsen selv valgt at udarbejde 
disse artikler, og emnet i år bliver: ”Patologens rolle i den akutte kræftudredning, hurtig 
vævshåndtering – hvad kan vi gøre?” 
 
Karrieredag (Specialernes dag) 
 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, afholdt den 11.10.07 den første 
karrieredag. Store dele af Panumbygningen var omdannet til en markedsplads, hvor op mod 50 
stande med repræsentanter fra 35 medicinske specialer og SUNDS egen ph.d. skole og fra så 
forskellige karrieremuligheder som Statens Seruminstitut, Læger uden Grænser, Gigtforeningen, 
Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen og mange flere fortalte om deres emneområder, svarede på 
spørgsmål, og uddelte informationsfoldere. En arbejdsgruppe indenfor vores speciale i 
Uddannelsesregion Øst deltog med stor entusiasme i denne dag. Bestyrelsen kunne med stor glæde 
understøtte dette initiativ med et mindre økonomisk tilskud. Med de rekrutteringsproblemer, som 
specialet står overfor, er det vigtigt, at vi benytter alle muligheder for at gøre reklame for vores fag.  
 
Hjemmeside 
 
DSPAC’s hjemmeside indtager en stadig helt central plads i selskabets arbejde og vore nyes WEB-
master (Henrik Hager) har udført et fremragende arbejde. 
 
Europæisk samarbejde 
 
European Group for Molecular Pathology 
Under European Society of Pathology er der i efteråret 2007 dannet en undergruppe for molekylær 
patologi. DSPAC’s bestyrelse har fundet det vigtigt, at vi var repræsenteret i denne gruppe, da 
molekylærbiologiske metoder utvivlsomt i fremtiden vil udgøre en vigtig del af vores arbejde. 
Tillidsposten blev slået op på hjemmesiden, og af de indkommende ansøgere valgte bestyrelsen 
overlæge Eric Santoni-Rugiu som DSPAC’s repræsentant for en 3-års periode med mulighed for 
genvalg 1 gang.  
 
Executive Committee of European Society of Pathology 
Bestyrelsen glæder sig over, at det lykkedes at få overlæge, ph.d. Bodil Laub Petersen, 
Patologiafdelingen, Rigshospitalet, valgt som medlem af Executive Committee of European Society 
of Pathology i skarp konkurrence med en lang række ansøgere fra de øvrige europæiske lande.  
 
Advisery Council European Society of Pathology 
Marianne Hamilton Therkildsen deltog på DSPAC’s vegne i Advisery Council European Society of 
Pathology’s mode i Istanbul den 08.09.07. Formanden for gruppen Günther Klöppel spurgte om  
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Danmark kunne tænke sig at være vært for et kursus under European School of Pathology. Rent 
praktisk vil der være en del at organisere i forbindelse med sådant et kursus, som skal være åbent 
for internationale deltagere med udbud af ca. 50 studiepladser. Bestyrelsen finder, at det kunne være 
interessant, hvis DSPAC kunne være vært.  
 
European Union of Medical Specialists (UEMS) 
Birgitte Bruun Rasmussen er DSPAC’s repræsentant i UEMS. Det årlige møde i ”European Board 
of Pathology” blev afholdt den 2. juni i Ghent, Belgien. Der var på mødet i 2006 blevet nedsat flere 
arbejdsgrupper, hvoraf den vigtigste nok var en gruppe (med deltagelse af Trine Thorborg), der 
skulle revidere "Training Charter". Iflg. referat fra mødet i Ghent, præsenterede gruppen et udkast, 
der efter diskussion skulle yderligere bearbejdes, hvorfor en ny udvidet gruppe blev nedsat. Tanken 
er, at dette charter skal være et dynamisk stykke papir, der kontinuerligt skal opdateres i takt med 
fagets udvikling. UEMs fylder 50 år i 2008, og ”boarden” har i den anledning bidraget med et afsnit 
om patologi i det planlagte jubilæumsskrift (www.uems.net). 
  
Afsluttende bemærkninger fra bestyrelsen 
 
Maria Benedicte Franzmann har bestridt den krævende post som sekretær i bestyrelsen igennem 4 
år og har valgt ikke at genopstille. Jan Rasmussen stopper efter et langt og dygtigt arbejde i IT-
udvalget. Henrik Hager har desværre også valgt ikke at genopstille til IT-udvalget men fortsætter 
heldigvis som vores Web-master. Trine Plesner afløser Astrid Petersen som hovedkursusleder. 
Astrid har ydet en kæmpeindsat med at udvikle vores kurser i hoveduddannelsesforløbet. 
Bestyrelsen vil takke alle 4 for en stor indsats i selskabets regi. 
 
 
 
 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Specialechef dr. med. 

Torben Steiniche 

Formand for DSPAC. 

 


