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DSPAC 

 23. november 2008 
 

       Referat bestyrelsesmøde i DSPAC 22.08.08  kl. 10.00-15.00, 
konferancelokalet, Rigshospitalet 
 

 

Tilstede: Torben Steiniche, Martin Bak, Ben Vainer, Rikke Hagemann-Madsen, Lise Mette Gjerdrum 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 02.06.08 på Vejle Sygehus 
    Referat godkendt. 

2. Aktivitetslistegennemgang 
    Liste gennemgået og opdateret. 

3. Økonomi 
    Ingen forandringer. 
 

4. DSPAC’s årsmøde 2008 i Vejle  
    Regnskab afsluttet, samlet underskud på 1603,99 kr. 

5. DSPAC´s årsmøde 2009 
• Sted: Ålborg, Hotel Hvide Hus, 26-28 marts 
• Emne: Kvantitering i patologien 
• Fagligt program og foredragsholdere: Michael Feldman og Jens Nyengaard vil begge holde 

foredrag. Bestyrelsen undersøger flere mulige kandidater.  

6. Uddannelse 
• Workshop i lungecytologi og kursus i konflikthåndtering og forhandlingsteknik holdes igen i 2009. 
• Bodil Laub Pedersen har rettet henvendelse til DSPAC og UU vedr. mulighed for at en andel af 

TS-kurserne kan afholdes i udlandet i ESP-regi. BLP inviteres til at deltage i næste UU-møde. 

7. Specialeplanlægning i patologisk anatomi og cytologi 
    På foranledning af SSt, har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DSPAC, regionerne og SSt 

udarbejdet en specialerapport, som danner grundlag for SSt udmelding for specialet. BV sender 
udmeldingen til bestyrelsen.  

8. Ansættelsesprocedure for ansættelse i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb 
Fra den 1. jan. 2009 ændres ansættelsesproceduren for ansættelse i hoveduddannelsesforløb. På 
baggrund af de skriftlige ansøgninger, vil de regionale ansættelsesudvalg indkalde alle kvalificerede 
ansøgere til en traditionel plenumsamtale. Samtalen og faglig profil vægtes ens. Faglige profil 
revideres af BV med en generel beskrivelse af specialet. 
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9. Erklæring ved dødsfald og begæring af hospitalsobduktion 
    Erklæring ved dødsfald, Samtykke til transplantation og vejledningen til de to skal adskilles.  LMG    

tilretter og videresender til UfK. 

10. Status hjemmeside og logo 
• MB laver forslag til logo, mulig medlemskonkurrence. Bestyrelsen har afsluttet samarbejdet med 

Majbritt Lund.  
• Opdatering og generelt arbejde med hjemmesiden er omfattende, og man undersøger 

muligheden for at flere får tilgang.  

11. Meddelelser 
• UEMS, referat fra European Board of Pathology af Birgitte Bruun Rasmussen 
• Beretning fra DCCG 2007 af Steffen Bülow 

 

12. Evt. 
• MB undersøger om Ulrik Baandrup stadig er repræsentant i EFSC. 
• DSPAC støtter rejseudgifter til deltagere fra Forening af Yngre Patologer´s første møde i 

Odense den 28.08.2008.  
• Helle Knudsen, Herlev oplyser at der i SSt´s publikation vedr. pakkeforløb for hæmatologiske 

kræftformer er angivet forkert svartid i henhold til DSPAC´s anbefalinger. TS henvender sig til 
formanden for arbejdsgruppen, Lone de Neergaard og gør opmærksom på diskrepansen. 

• RHM har lagt link til DCCG´s årsrapport på hjemmesiden. 

13. Næste møde:  
      Vejle 07.11.08 10.15-15. 

 

 

 

 
Med venlig hilsen  
 
Lise Mette Gjerdrum, sekretær, DSPAC 


