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DSPAC 

 11. december 2007 
 

       Referat bestyrelsesmøde i DSPAC 21.09.07 kl. 10.00, 
 

        Konferencelokalet på Patologiafdelingen, Rigshospitalet 
 

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

 Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 12.06.07 i København 
Referatet blev godkendt. 

2. Aktivitetsliste. 
Listen blev gennemgået og opdateret. 

3. Økonomi  
Intet nyt. Stadig god økonomi. 
 

4. DSPAC’s årsmøde 2007 i Hvidovre 
4.1.    Regnskab 
Regnskabet er afsluttet og der er et samlet overskud på ca. 3000 kr. 

5. Årsmøde 2008 
5.1    Fagligt program  
Det foreløbige program blev lagt 
5.2    Foredragsholdere  
Foredragsholdere er fundet. De fleste er kontaktet og har givet tilsagn om at deltage. De sidste vil 
blive kontaktet i den nærmeste tid. 
5.3    Socialt program  
Planlægningsgruppen i Vejle har nedsat en gruppe, der står for det sociale program torsdag aften. 
5.4    Økonomi 
Torben fremlagde en økonomiskitse, der blev godkendt 

6. Kræftstyregruppe (brev fra Sst udsendt på mail fra TS) 
Brevet fra Sst blev taget til efterretning 

7. Kræftpuljemidler og biobanker 
4 af de onkologiske centre har fået hver 3 millioner og det 5 center har fået 1 million kroner til drift i 
2007-2009. Samtidig er centrene blevet bedt om at fremlægge nyt budget. 
Der vil snarest blive indkaldt til møde i biobankgruppen med henblik på planlægning af det videre 
arbejde.  
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8. Kræft som akut sygdom 
Ved behandling af kræft som akut sygdom skal udredningen startes inden for 48 timer. Udredningen og 
behandlingen skal ske i pakkeforløb og der må ikke forekomme forsinkelser der ikke er lægefagligt betinget.  
Der er nedsat 4 landsdækkende grupper der skal lave nationale pakker. De 4 grupper vedrører mamma, 
lunge, ØNH og colon. Disse grupper skal fremkomme med tidsmæssige retningslinier for udredningen. SST 
pakkeforløb tager ikke hensyn til økonomi, men kun til kvalitet.  
DSPAC er blevet bedt om at give udtryk for tidsforløbet for patologibesvarelsen. 
 
Model 1 
Dag 0 - Modtagelse+ fiksation 
Dag 1 - Kapsel + histokinette 
Dag 2 - Indstøbes, skæres, farves HE 
Dag 3 - Mikroskopi, evt. svar, bestille immun 
Dag 4 - Immuner, svar eller skrivning 
Dag 5 - Sikkert svar 
Dag 6 - Patienten kan sættes til svar 
Forudsætning: 
Bufferkapacitet, intet går galt 
 
Model 2 
Dag 0 - Modtagelse, fiksering, kapsel 
Dag 1 - Indstøbning, skæres, farves HE, evt. svar eller starter immuner efter skema 
Dag 2 - Mikroskopi og svar  
Dag 3 - Patienten kan sættes til svar 
Forudsætninger: 
Tilførsel af ressourcer til indkøb af yderligere maskiner og ansættelse af yderligere personale. 
Feks. 2 timers histokinetter, indstøbningsmaskiner, immunmaskiner med små batch og mere personale. 
 
Model 3 
Dag 0 - Modtagelse, fiksering i mikrobølgeovn, kapsel/histokinette mikrobølgeovn, indstøbning, skæres, 
farves HE + immunprotokol, svar 
Dag 1 - patienten kan sættes til svar 
Forudsætninger  
De samme som i model 2, men mere personale og omlægning af arbejdsgange med vagtordning 
 
Finnåle 
Dag 0 - Modtagelse og fiksering 
Dag 1 - Sikkert svar 
 
Operationspræparater 
Dag 0 - Modtagelse, fiksering 
Dag 1 - Fiksering 
Dag 2 - Udskæres, kapsler, histokinette 
Dag 3 - Indstøbes, skæres, farves He 
Dag 4 - Mikroskopi, evt. svar, bestilling af immuner 
Dag 5 - Immuner, svar eller skrivning 
Dag 6 - Sikkert svar 
Dag 7 - Patienten sættes til svar 
 
 
Efter bestyrelsesmødet har modellerne været på hjemmesiden til kommentering. Bestyrelsen har modtaget 
kommentarer bla. vedr. minimums fikseringstid, hvorfor model 2 i referatet ikke er identisk med den endelige 
model 2. 
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9. Pakkeforløb 
Se ovenfor 

10. Inspektorer 
10.1   Juniorinspektorordning 
Der er i bestyrelsen enighed om, at vores speciale er for småt til ordningen 
10.2   Inspektorrapport Sønderborg 
Rapporten er taget til efterretning 

11. Modernisering af strukturen for den teoretiske speciallægeuddannelse 
Taget til efterretning 

12. Faglig profil 
MF kontakter Lise Grupe Larsen og Astrid Petersen mhp udarbejdelsen af den faglige profil 

13. Dimensioneringsplan 
Taget til efterretning 

14. Cervixscreening  
9.1    Høringssvar 
9.2    Styregruppe 
Høringssvaret er afsendt og Hans Svanholm er valgt til kvalitetssikringssgruppen 

15. Obduktioner (brev fra Sst til Kristian Rossen udsendt på mail af TS) 
Oplysningerne tages til efterretning 

16. Retsmedicin, selvstændigt speciale 
Der er fra Dansk Selskab for Retsmedicin sendt oplæg til Sst mhp at gøre retsmedicin til et 
selvstændigt speciale. Dette oplæg er ligeledes sendt til DSPAC. Oplægget er taget til efterretning 
og bestyrelsen har ingen kommentarer 

17. DMS 
Intet nyt  

18. Statutter UOF 
Vi har stadig ikke statutterne fra UoF. TS kontakter Astrid Petersen mhp fremsendelse af disse, 
således at bestyrelsen kan godkende dem 

19. FAS tilskud til UEMS møder 
Martin har modtaget information fra FAS om tilskud til UEMS møder og tager sig af dette. 

20. European Group for Molecular Pathology 
Gruppen er nystartet og vi har i brev udtrykt interesse for ideen. Bestyrelsen vil til foråret annoncere 
på hjemmesiden for at få en interesseret kandidat til at deltage i gruppen. 

21. Udenlandske patologer 
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der har været tilfælde, hvor udenlandske patologer 
ansat på danske patologiske institutter, har vist sig at være fagligt meget udygtige. 
Bestyrelsen mener, at det må være op til de afdelinger, hvor en sådan patolog har været ansat, at 
indberette den faglige uduelighed til Sundhedsstyrelsen 
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22. ESP 
Bodil Laub Petersen er blevet valgt ind i ESPs bestyrelsen 

23. Uddannelsesråd øst 
Uddannelsesråd øst skal rekonstituere sig og der skal derfor vælges nyt YL medlem. Der er sat 
opslag op på hjemmesiden 

24. Dansk Kræftforsknings Fond 
Der skal findes nyt medlem til Dansk Kræftforsknings Fond. Der vil blive sat opslag på 
hjemmesiden. 

25. Ny hovedkursusleder 
Astrid Petersen har sagt sin stilling som hovedkursusleder op. Stillingen er opslået på 
hjemmesiden. Ansættelse af ny hovedkursusleder foretages af SST efter indstilling fra 
uddannelsesudvalget 

26. Patientklagenævn 
Der er modtaget 8 ansøgere der alle er kvalificerede.  
Bestyrelsen har fundet 4 af ansøgerne særligt kvalificerede og meddeler dette til 
patientklagenævnet 

27. Uddannelse 
Intet nyt 

28. Meddelelser 
Intet under dette punkt 

29. Næste møde 
22.10.07 i Vejle 
06.12.07 i København 

30. DANAK/Sektorudvalg 
Intet nyt 

31. Evt. 
Intet under dette punkt 

  

     
 

Med venlig hilsen  
 
Maria-B Franzmann, sekretær, DSPAC 

 


