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DSPAC 

 8. februar 2008 
 

       Referat af bestyrelsesmøde DSPAC 04.12.07 kl. 10.00, 
 

        Konferencelokalet på Patologiafdelingen, Rigshospitalet 
 

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

 Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 22.10.07 i Vejle 
Referatet blev godkendt 

2. Aktivitetsliste. 
Listen blev gennemgået og opdateret 

3. Økonomi  
Intet nyt, stadig god og solid økonomi 

4. Årsmøde 2008 
5.1    Fagligt program 
Det faglige program er færdigt og sat på hjemmesiden. Chairmen vælges til næste 
bestyrelsesmøde. 
5.2    Foredragsholdere 
Se ovenfor 
5.3    Socialt program 
Er planlagt og ved at blive arrangeret af en gruppe fra Vejle 
5.4    Økonomi 
Der er budgetteret med 18 udstillere og der har foreløbig meldt sig 9 udstillere.  

5. Generalforsamling 
5.1 Dirigent 
Mulig kandidat blev diskuteret og vil blive kontaktet 
5.2 Årsberetninger 
Torben starter på årsberetningen i juleferien 
Maria skriver til formænd i udvalgene vedr. årsberetninger og regnskaber 
5.3 Bestyrelsesposter 
Torben modtager genvalg, men kun for et år 
Ben og Rikke er på valg og modtager genvalg 
Maria er på valg og ønsker ikke genvalg.  
5.4 Udvalgsposter 
Jan Rasmussen ønsker at trække sig fra IT udvalget 
Henrik Hager og Birte Mørk Thomsen er på valg i IT udvalget. 
Ingen på valg i UU 
Bettina Bagenkop Filtenborg er på valg som revisor suppleant og modtager genvalg 
Ingen er på valg i UfK 
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6. Årsmøde 2009 
Der er fundet arrangører til årsmødet 2009. Der er indkommet forslag til sted og Torben er i 
forbindelse med arrangørerne 

7. Uddannelse 
Rikke orienterede fra sidste møde i UU d. 5/11.  
De seneste postgraduate kurser: Konflikthåndtering god evaluering 
Hasteundersøgelse og frys. 76 tilmeldte. Evaluering foreligger ikke endnu. 
Kommende kurser: Arvelig cancer. Efteruddannelseskursus, november 2008, Vejle  
Workshop blærecancer gradering, april 2008. 
Næste møde i UU 24.01.08 

8. Artikel til Ugeskrift for Læger 
Ugeskrift for Læger vil igen i år bringe et temanummer med artikler fra specialeselskaberne. 
Bestyrelsen vil skrive artikel med titlen ”Kræft som akut sygdom – ikke uden patologer” 
Torben kommer med et oplæg. 

9. DMS/ Kræftstyregruppe  
Ben har korresponderet med DMS vedr. kræftstyregruppens sammensætning og mangel på 
patologer 

10. Introskrivelse til specialet  
Ben har lavet et glimrende oplæg og arbejder videre med selve udformningen 

11. Kræft som akut sygdom 
Bestyrelsen skriver artikel til Ugeskrift for Læger om emnet 

12. ESP møde Istanbul x2 
Bestyrelsen har modtaget orientering fra Marianne Hamilton (RH) og referat fra mødet. Disse 
orienteringer tages til efterretning 

13. HPV undersøgelse på cervicalsekret 
Bestyrelsen har modtaget et brev fra Professor Bjørn Hagmar, Oslo. BH har ligeledes kontaktet 
SSt, idet han har indvendinger mod de HPV undersøgelser der skal indføres i Danmark. Brevet vil 
blive sendt til Beth Bjerregaard (Herlev), formand for SSts arbejdsgruppe for retningslinier for 
cervikalscreening.  

14. Faglig profil 
Ben har sendt Astrid Petersens og Lise Grupe Larsens faglige profil til Uddannelsesråds 
sekretariatet Region Øst 

15. QUATE 
Vi har modtaget referat fra Dorthe Ejersbo og tager dette til efterretning 

16. Biobanker 
Problemerne ved at Biobankerne struktureres forskelligt på de forskellige institutter blev diskuteret. 
Jens Overgaard har henvendt sig.Torben skriver til ham. 

17. Videreuddannelsesudvalg 
Der er en ekstra ansøger, hvis ansøgning var gået tabt. Ansøgeren kontaktes og tilbydes en 
suppleantplads 
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18. Seminar vedr. de speciale specifikke kurser 
Rikke afhandler med Astrid Petersen om hvem der deltager i seminaret d. 31.01.08 

19. Revision af målbeskrivelserne for speciallægeuddannelsen 
SST har udsendt brev vedr. revision af målbeskrivelserne. Dette arbejde er målbeskrivelses 
gruppen netop færdig med og brevet er taget til efterretning 

20. Sundhedsstatistik, SSt 
Bestyrelsen har modtaget brev fra afdelingen for sundhedsstatistik i Sundhedsstyrelsen angående 
mulige misforståelser i forbindelse med brug af diagnosen ”obs pro”. Henvendelsen er taget til 
efterretning og sagen sendes videre til IT udvalget 

21. Sacoor Medical Group 
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse og denne er taget til efterretning 

22. Medlem til DECV-databasen 
Birgitte Federspiel (RH) er valgt 

23 Meddelelser 
Opslag til patologpost i DGC/corpus 
Opslag er sat på hjemmesiden 
Patientklagenævnet 
Bestyrelsen har endnu ikke hørt fra Patientklagenævnet vedr. nyudnævnelser 
Overlægebedømmer i Region Syd 
Anne Marie Bak Jylling (Vejle) er valgt 

24. Næste møde 
16.01.08 København 
25.02.08 Vejle 

25. Evt. 
Intet under dette punkt 

  

     
 

Med venlig hilsen  
 
Maria-B Franzmann, sekretær, DSPAC 

 


