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Referat bestyrelsesmøde i DSPAC 29.02.08 kl. 10.15,
Mødelokalet ved patienthotellet, Vejle Sygehus
Tilstede: Torben Steiniche, Ben Vainer, Martin Bach, Rikke Hagemann-Madsen, Maria-B Franzmann

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 16.01.08 i København
Referatet blev godkendt

2.

Aktivitetsliste.
Listen blev gennemgået og opdateret

3.

Økonomi
Intet nyt. Regnskabet for 2007 er lagt på hjemmesiden.

4.

Årsmøde 2008
4.1 Gaver; Indkøb af gaver er uddelegeret til RH-M og M-BF
4.2 Økonomi. Der er foreløbig 154 tilmeldte til årsmødet og 18 udstillere.

5.

Generalforsamling
5.1 Dagsorden; Den foreløbige dagsorden er lagt på nettet.
5.2 Kandidater; Der er en kandidat til posten i bestyrelsen, to kandidater til de to pladser i IT
udvalget og to kandidater til pladsen i UU.

6.

Årsmøde 2009
Årsmødet bliver holdt i Aalborg og emnet bliver ”Kvantitering i patologien”

7.

Globalisering af radiologers og patologers billeddiagnostik af kræft
Bestyrelsen har modtaget et oplæg fra Jan Meyrowitsch om Wise Case teknologien. JW skal
senere på året holde foredrag om teknologien på Patologiafdelingen på RH. Oplægget er primært
taget til efterretning og BV melder tilbage efter mødet.

8.

DMS specialeforumdag
Oplægget taget til efterretning. RH-M tager kontakt til UU med henblik på deltagelse i mødet.

9.

Inspektorrapport Aalborg
Inspektorrapporten er taget til efterretning.
BV har været til inspektorårsmøde og det kom her frem, at flere af inspektorerne kun har været ude
på få besøg. Inspektorerne mener ikke at kapaciteten udnyttes fuldt ud og anmoder via BV
bestyrelsen om at meddele dette videre til SSt.
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10.

Hornhindebank
TS skriver til hornhindebanken. Bestyrelsen mener ikke, at tilladelse til transplantation af hornhinder
skal fremgå af obduktions begæringen, men at, Hornhindebanken må fremstille egen blanket mhp
tilladelse til transplantation af hornhinder.

11.

Uddannelse
RH-M har været til UU møde. Fra og med årsmødet 2009 ønsker UU en særskilt session på 1,5
time til fremlæggelse af de uddannelsessøgende opgaver i forskningstræning. Bestyrelsen er ikke
enig i dette, men mener at de uddannelsessøgende må deltage i postersessioner og
foredragssessioner med de øvrige deltagere. Der vil ikke blive ændret på sessionerne.

12.

Præparatidentifikation
Karsten Nielsen (Ålborg) har bragt emnet om elektronisk rekvirering, stregkoder og sikkerhed op.
MB kontakter både den gruppe af patologer der er med til at revidere SSts bekendtgørelse om
fællesindholdet og Karsten Nielsen der har bragt emnet op

13.

Meddelelser
Der mangler en yngre læge repræsentant i vurderings- og ansættelsesudvalget. TS sætter
annonce på hjemmesiden.

14.

Næste møde
11.04.08 klokken 12.00 i København

15.

Evt.
Bestyrelsen vil starte en quiz på hjemmesiden med månedens case, hvor der blandt de rigtige
besvarelser trækkes lod om en flaske rødvin. TS bliver redaktør på sagen.

Med venlig hilsen
Maria-B Franzmann, sekretær, DSPAC

