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 24. juli 2009 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i DSPAC 01.05.09  kl. 12.00-18.00, 

Konferencelokalet, Teilum bygningen, Rigshospitalet 

 
 

 
Tilstede: Karsten Nielsen (KN), Ben Vainer (BV), Rikke Hagemann-Madsen (RHM), Marianne Waldstrøm 
(MW), Eva Løbner Lund (ELL), Lise Mette Gjerdrum (LMG) 

 

Dagsorden: 
 

1. Konstituering 
KN - formand og repr. i DMS, BV - næstformand og repr. DMS, LMG - sekretær, repr. i Udvalg for 
Kvalitesudvikling og DMS, MW - kasserer, RHM - repr. i Uddannelsesudvalget, ELL – FYPA´s repr.  
og repr. i IT-Uvalget og DMS. 

2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 20.02.09 i Vejle 
    Referatet godkendt. 

3. Aktivitetslistegennemgang 
    Listen blev gennemgået og opdateret. Listen varetages fremover af RHM. 

4. Økonomi 
Økonomien er uændret god. 

5. Årsmøde 2009 
• Afvikling: Overordnet stor tilfredshed med indhold, forløb og afvikling. Postersession skal 

fremover helst forløbe i separate lokaler. FYPA skal have eget rum til møde/networking under 
årsmødet på andet tidspunkt end postersessionerne.  

• GF: Referat fra GF blev gennemgået og korrigeret. Arrangører skal have besked om optagelse 
af lydfil under GF i god tid. Ved indgang til GF, skal der opstilles borde til indmeldelse i DSPAC 
og FYPA.  

• Økonomi: Ikke alle udstillere har betalt. DSPAC vil give APMIS tilskud på ca.10.000 kr. for at 
dække omkostninger i forbindelse med trykning af årsmøde-supplement. LMG påminder DMS 
om de lovede 10.000 kr. til rejsegodtgørelse for Michael Feldman. 
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6. Årsmøde 2010 
• Sted: Kobæk Strand Konferencecenter. Arrangører: Patologiafdelingen ved Næstved/Slagelse, 

Sygehus Syd. 

• Emne: ”Hvordan skal patologi læres?” 
• Foredragsholdere og program: Temaet er generelt om læring og voksenpædagogik, både 

prægraduat og postgraduat læring. Mulige emner er virtuel mikroskopi, multihoved mikroskopi, 
eksamen i patologi og tidlig subspecialisering. Charlotte Ringsted og Geoff Normann er mulige 
foredragsholdere. KN og BV vil finde flere potentielle foredragsholdere til næste møde. KN laver 
udkast fra bestyrelsen til de postgraduate lektorer, forskningsansvarlige professorer og 
uddannelsesansvarlige overlæger, som skal opfordres til at komme med indlæg på det 
kommende årsmøde.  

• Økonomi: Potentielle sponsorer får ikke tildelt foredragstid, men kan give navn til f.eks. 
hovedforedrag og evt. sponsorere frokost eller musik. 

 

7. Uddannelse 
• Katalin Kiss og Marianne Jensen er til efteråret tovholdere på thyroideapatologi kursus på Herlev. 

Kurset skal holdes for hele Skandinavien med ca. 40 deltagere.  
• Pædagogikkurset afholdes igen. Primo 2010 afholdes workshop i nævi og malignt melanom.  

• Bestyrelsen henstiller til at kursuskasser fremover skal scannes ind og foreligge virtuelt for alle 
TS- kurser. 

 

8. Medlemskontingent og medlemsbetingelser 
LMG opdaterer koder og indsender til lægeforeningen. 

 

9. Specialeplanlægning 
BV sidder i tværfaglig gruppe for ensretning af forløbspakker for kræftbehandling og oplyser, at 
DSPAC er citeret korrekt mht. svartider. BV undersøger om notat vedr. dette med oversigt over alle 
cancerforløb er officielt. I givet fald indsættes dette på hjemmesiden.  

10. Hjemmeside etc. 
• Bestyrelsen ønsker ikke kommercielle annonceringer på hjemmesiden. 
• Nye links skal findes af bestyrelsen. Opdateringer af links er webmasters opgave.  

• Webmaster skal opfordres af RHM til at komme med forslag til nyt hjemmesidesystem.  

• Der skal være link til egen side for FYPA’s på DSPAC’s hjemmeside.  
• BV laver forlag til hjemmesiden på engelsk med bl.a. kort præsentation af specialet og link til SSt 

hjemmeside for godkendelse af autorisation af udenlandsk uddannelse etc.  
• RHM beder webmaster komme med regelmæssige alerts pr. mail til medlemmerne vedr. f.eks. 

stillinger, kurser etc.  
• Bestyrelsen ønsker nyt logo efter forslag fra medlemmer, som et professionelt firma arbejder 

videre med. BV definerer krav til logo. Vinderen af medlemskonkurrencen får tilskud til kongres 
på ca. 3500 kr. 

• MW spørger Torben Steiniche om han vil være tovholder på månedens case. 
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12. FYPA 
FYPA ønsker en mere fleksibel uddannelse og mulighed for uddannelsesforløb på tværs af regioner. 
FYPA laver en aften for introlæger til efteråret, der bl.a. omhandler forberedelse til 
ansættelsessamtaler i hoveduddannelsesforløb. FYPA ønsker en kontaktperson på hver afdeling og 
vil lave flyer til introlæger, som sendes til bestyrelsen og derefter ud på alle afdelinger. FYPA 
fastholder 2 årlige møder i forbindelse med efteruddannelseskursus og DSPAC´s årsmøde. 

13. Kommissorier for UU, UFK og IT-U 
Kommissorier skal være udfærdiget til årsmødet i 2010. IT-U’s kommissorium blev gennemgået og 
opdateret. UFK’s kommissorium opdateres af UFK og LMG. KN kommer med forslag til tilrettet 
kommissorium for UU til næste møde.  

14. Råd ved deltagelse i multicenterprojekter 
Fjernes fra hjemmesiden af LMG. 

15. Meddelelser 
• LMG spørger Marianne Lidang om hun kan udfylde UFCS online survey vedr. cytologi 

undervisning i Danmark. 
• LMG spørger Doris Schlederman om hun vil være boardmember i Cytopathology. 

• Henvendelse fra Soldini vedr. ” Patologi Oltre Frontiera” indsættes på hjemmesiden med link af 
LMG. 

• Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. dækning af Trine Thorborgs udgifter i forbindelse 
med UEMS-møde i Graz. Dette imødekommes ikke, da Trine Thorborg  er YL-repr. og ikke 
udpeget af DSPAC.  

• BV udpeges til Bestyrelsesmedlem i Dansk Kræftforskningsfond.  

• Bestyrelsen ønsker ikke, at der skal fremsendes referater fra de forskellige DMCG’er til 
DSPAC’s bestyrelse. 

 

16. Eventuelt 
• BV fortæller, at udfyldelse af faglig profil har givet problemer, da flere afdelinger i region Øst 

ikke forstår hvad man skal bruge "over forventet niveau" til. Der foreslås i stedet 2 niveauer – 
"på forventet" og "under forventet niveau". BV reviderer faglig profil og sender den til 
videreuddannelsessekretariatet.  

• APMIS scanner alle gamle versioner ind og samleversioner kommer til at ligge gratis. BV 
spørger redaktionen i APMIS og Wiley-Blackwell om APMIS` logo og links til f.eks. TOC og 
special-issues kan ligge på DSPAC´s hjemmeside. 

• Vedr. rekruttering af YL foreslår BV, at der laves en ad-hoc arbejdsgruppe. BV kommer med 
oplæg og udformer kommissorium til arbejdsgruppen.  

 

17. Kommende møder:. 
Vejle, patienthotellet fredag 19. juni kl. 10.15-15.30 og tirsdag 1. sept. 10-15.30 på Rigshospitalet.  

 
Med venlig hilsen  
 
Lise Mette Gjerdrum, sekretær, DSPAC 


