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       Referat fra bestyrelsesmøde i DSPAC 17.11.08  kl. 10.15-16.00, 
Torben Steiniches kontor, Vejle Sygehus 

 

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

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 22.08.08 på Rigshospitalet 
    Referat godkendt. 

2. Aktivitetslistegennemgang 
    Listen gennemgået og opdateret. 

3. Økonomi 
    Ingen forandringer. 

5. DSPACs årsmøde 2009 

• Sted: Ålborg, Hotel Hvide Hus, 26-28 marts 
• Emne: Kvantitering i patologien 
• Fagligt program og foredragsholdere: BV indsætter foreløbigt program på hjemmesiden. 

Følgende har indvilget i at bidrage med foredrag: Torben Steiniche, Michael Feldman, Jens 
Nyengaard og Rikke Riber-Hansen. Således mangler én foredragsholder til session lørdag 
formiddag.  

• Kåring af årets yngre forsker: BV nedfælder konkurrencebetingelserne på skrift. Førstepræmien 
vælges blandt de bedste foredrag (emnerelaterede og frie) og postere. Vinderen må ikke 
besidde en slutstilling eller have en ph.d/doktorgrad. Førstepræmien gives som tilskud op til 
10.000 kr. til kongres- eller kursusdeltagelse. Andenpræmien vælges blandt deltagerne i det 
obligatoriske forskningstræningsmodul. Præmien dækker et bogønske. 

• GF i DSPAC: TS ønsker at trække sig fra DSPAC’s bestyrelse, og MB’s funktionstid udløber. BV 
vil gerne stille op som kandidat til formandsposten. De to ledige poster slås op på hjemmesiden.  

6. Uddannelse 
Internatmøde: Patologen og Patientklager. TS skriver til UU, at programmet er spændende og 
foreslår, at prisen pr. deltager sættes op til 2500 kr. for YL og 3000 kr. for OL. DSPAC giver tilskud på 
25.000 kr. og underskudsgaranti på 10.000 kr.  

7. Logo, hjemmeside og nyhedsbrev 

• MB kommer med beskrivelse vedr. logo.  
• DSPAC ønsker at udgive regelmæssige nyhedsbreve og vil finde en nyhedsbrevredaktør i den 

nye bestyrelse. 
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8. IT-løsning til opbygning af reference- og kursusprogram i cancerdiagnostik (WiseCase) 
BV vil bruge WiseCase i et kommende TS-kursus, og bestyrelsen afventer tilbagemelding. 

9. Fælles revisionsvejledning 
BV kommer med oplæg til nationale retningslinjer for vejledning i håndtering og besvarelse af 
revisioner. 

10. Forening af yngre Patologer (FYPA) 

• BV skriver til Eva Løbner Lund, formand i FYPA, at FYPA’s formand formentlig vil sidde i 
DSPAC’s bestyrelse fra næste GF, og at FYPA udpeger medlemmer til UU. Refusion af udgifter i 
forbindelse med mødeaktivitet dækkes af DSPAC.  

• LMG skriver forslag til vedtægtsændringer vedr. udvidelse af DSPAC’s bestyrelse med FYPA’s 
formand og forslag til vedtægtsændringer vedr. FYPA’s deltagelse i UU.  

11. Repræsentantskabsmøde i DMS 
Ida Holm, Ålborg er lægelig sekretær i DMS og skal inviteres til bestyrelsesmøde i DSPAC. 

12. Meddelelser og eventuelt 

• Specialeplanlægningsrapport fra SSt er i høringsfase i regionerne. Efter godkendelse vil 
rapporten blive lagt op på hjemmesiden. 

• TS opfordrer Birgit Meinecke Nürnberg til at søge den ledige plads i Uroonkologisk Forums 
styregruppe. 

• BV præciserer forskellen mellem mindre biopsier, større biopsier og operationspræparater, samt 
finnålsaspirater overfor Arbejdsgruppen til sammenligning af pakkeforløb. 

• TS er blevet medlem i DMCG.dk’s forretningsudvalg. 
• Indiske læger uden speciallægeuddannelse i patologisk anatomi og cytologi tilbydes 

ekstraordinært medlemskab i DSPAC. 

13. Næste møde: 
      23. januar 2009, Rigshospitalet, Konferencelokalet kl. 10-16. 

 

 
Med venlig hilsen  
 
Lise Mette Gjerdrum, sekretær, DSPAC 


