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DSPAC 

 8. august 2007 
 

       Referat bestyrelsesmøde DSPAC 20.04.07   
       Konferencelokalet, Patologisk afdeling, Rigshospitalet 

 
Tilstede: Torben Steiniche, Ben Vainer, Martin Bak, Rikke Hagemann-Madsen og Maria-B Franzmann 

Dagsorden: 
 

1. Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig uden ændringer dvs; 
Martin Bak kasserer og bestyrelsens medlem af It udvalget.  
Ben Vainer næstformand, kontaktperson vedr. årsmødet og bestyrelsens medlem i DMS. 
Rikke Hagemann-Madsen bestyrelsens medlem af uddannelsesudvalget  
Maria- B Franzmann sekretær, bestyrelsens medlem af Ufk og bestyrelsens medlem i DMS. 
(Torben Steiniche formand) 

2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 01.03.07 i København 
Referatet blev godkendt 

3. Aktivitetsliste 
Aktivitetslisten blev gennemgået og opdateret 

4. Økonomi  
Intet nyt 

5. DSPAC’s årsmøde 2007 i København, arrangeret af Hvidovre  
5.1.    Afvikling af årsmødet:  
Årsmødet var glimrende planlagt og de fysiske rammer var gode. Deltagerantallet var udmærket og der 
var stor tilslutning til det sociale arrangement torsdag aften og til festmiddagen fredag aften.  
Det var meget beklageligt at Mark Shermann ikke kunne komme frem, men de øvrige sessioner forløb 
udmærket og postersessionen kom på denne måde til at spille en mere central rolle.  
Bestyrelsen har modtaget mange positive tilkendegivelser både vedr. det sociale og det videnskabelige 
program. Bestyrelsen vil til næste årsmøde invitere fagets professorer til at uddele prisen til ”årets unge 
forsker” (valgt blandt postere og frie foredrag). 
5.2.    GF: 
Forløbet af Generalforsamlingen blev gennemgået. 
5.3.    Økonomi:  
Regnskab et er ikke afsluttet endnu. 
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6. Årsmøde 2008 
6.1    Sted:  
Torvehallerne i Vejle. Torben bestiller orkester. Vejle gruppen planlægger det sociale program og vi 
hører om det til næste møde. 
6.2     Emne:  
Targeteret patientbehandling 
6.3     Fagligt program:  
Vi vil ved næste møde opstille et foreløbigt program  
Evt. foredragsholdere vil blive diskuteret på næste bestyrelsesmøde 

7. Uddannelse 
”Ansættelses procedurer for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb”: Bestyrelsen skal 
være med til at udforme den faglige profil og komme med forslag til specialespecifikke krav.  Lise Grupe 
Larsen (formand for ansættelsesudvalget) og Astrid Petersen (hovedkursusleder) har tilbudt, at komme 
med et oplæg til profilen. Oplægget sendes til UU og bestyrelsen senest 10. maj. UU kommer med et 
forslag til bestyrelsen. Bestyrelsen udformer herefter udtalelsen. 
 
Der er stadig ledige pladser på prostata workshoppen, lørdag d.28.04.07  

 8. Kræftstyregruppen  
 Bestyrelsen har indstillet Torben Steiniche som kandidat til kræftstyregruppen 

9. DANAK/Sektorudvalg 
Bestyrelsen har ikke hørt om forløbet af sektorudvalgsmødet d. 16. april.. Punktet tages op ved næste 
bestyrelsesmøde. 

10. EAPCP progress test  
EAPCP arbejder på at lave en test, der vil blive søgt EU midler til. Programmet indeholder en 
standpunktsprøve for yngre læger. Vi mener ikke, at programmet har interesse for DSPAC. 

11. Vævsopbevaring 
Intet nyt 

12. Udenlandske læger - krav til speciallægeuddannelsen  
Der har flere steder været problemer med udenlandske speciallæger dels sproglige og dels faglige. Det 
må være op til de enkelte afdelinger at følge dette op. 

13. Meddelelser 
Ulrik Baandrup er valgt til medlem af asbestgruppen 
Lise Grupe Larsen er valgt som Sundhedsstyrelsens tilforordnede 

14. Dansk colorectal cancer gruppe. 
Der var 3 velkvalificerede ansøgere til den ledige plads samt til ad hoc pladsen i DCCG. Bestyrelsen har 
valgt Jan Lindebjerg til den ledige plads og Tine Plato Hansen til ad hoc pladsen. 

 
15. Møde i DMCG.dk vedr. pakkeforløb for kræftpatienter  
Der er indkaldt til møde vedr. ”hurtige forløb” og Torben mener, at et diskussions punkt vil blive hvordan 
besvarelses tiderne på patologiprøver nedsættes. Mulighederne for dette blev diskuteret. 
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16. Næste møde 
12. juni  Vejle 
3. september København 

17. Evt. 
Intet under dette punkt 

18. Information om hjemmesiden  
Mogens informerede om hjemmesiden samt om overdragelsen af hjemmesiden til Henrik Hager 
 

     
 

Med venlig hilsen Maria-B Franzmann, sekretær, DSPAC 
 


