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DSPAC 

 11. september 2009 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i DSPAC 19.06.09  kl. 10.15-15.30, 
Patienthotellet, Vejle sygehus 

 
 
Tilstede: Karsten Nielsen (KN), Ben Vainer (BV), Rikke Hagemann-Madsen (RHM), Marianne Waldstrøm 

(MW), Eva Løbner Lund (ELL), Lise Mette Rahbek Gjerdrum (LMRG) 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 01.05.09 på Rigshospitalet. 
    Referat godkendt. 
 

2. Aktivitetslistegennemgang 
Listen gennemgået og opdateret. 

3. Økonomi 
    MW har ikke tilgang til DSPAC’s konto i Danske Bank endnu. Økonomien i øvrigt uændret god. 

4. Årsmøde 2009 
• Økonomi: Der mangler fortsat betaling fra enkelte sponsorer og medlemmer. Disse rykkes af 

VisitAalborg. MW  undersøger om DMS har indsat 10.000 kr. til understøttelse af Michael 
Feldman. 

 

5.  Årsmøde 2010 
• Sted: Kobæk Strand Konferencecenter har en stor foredragssal med plads til ~200 og en mindre 

til ~80. Flere mindre gruppe-rum til f.eks. FYPA’s networking cafe. Postere kan fordeles i foyer 
og udstillingslokale. 

• Emne: Hvordan skal patologi læres? 
• Fagligt program og foredragsholdere: Der er flere mulige foredragsholdere: Peter Charles er 

prof. i Voksenpædagogik. Doris Østergaard ved KU kan fortælle om postgraduat læring. 
Charlotte Ringsted kan berette om evaluering i patologi- f.eks. eksamen i patologi. Man vil 
undersøge, om der findes en potentiel foredragsholder fra udlandet i emnet virtuel mikroskopi. 
LMRG sender link til bestyrelse fra VIS kongres vedr. implementering af læring. Andre 
potentielle emner er E-learning.  

• Hyrdebrev til alle landets patologiafdelinger forfattes af KN med opfordring til indlæg på det 
kommende årsmøde. 
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6. Årsmøde 2011 
• Sted: RHM undersøger, om Randers kan afholde mødet. 
• Emne: Muligt emne er kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. 
• Fagligt program og foredragsholdere: Flere mulige indfaldsvinkler: hvordan implementeres 

guidelines? Har vi videnskabelig evidens for vores udskæringsprotokoller? Akkreditering, 
hvorfor? Dokumentation for hvem? Alle overvejer mulige foredragsholdere til næste gang. 

7. Ansættelsesprocedure ved ansættelse i hoveduddannelsesforløb 
• Trine Lindhardt Plesner (TLP) er tværgående repræsentant for DSPAC i alle 3 

uddannelsesregioner og kunne rapportere, at det overordnede indtryk af forløbet har været godt.  
Forløbet har været tidsrøvende, da alle 3 ansættelsesudvalg havde et formøde før 
ansættelsessamtalerne. Formødet kunne med fordel lægges samme dag, f.eks. et kort 
gennemgangsmøde umiddelbart inden interviewene og efterfølgende en opsamling af indtryk 
vedr. de uddannelsessøgende. Tiden for samtale med den enkelte kunne med fordel kortes ned 
til 20 min.  

• I Region Syd og Nord havde den uddannelsessøgende forberedt en case til præsentation, som 
blev oplevet positivt af den enkelte, og var med til at give en god stemning. TLP pointerede, at 
faglig profil med fordel kan udstyres med 2 niveauer, og at det er svært at vurdere de 7 
kompetencer i forhold til hinanden. Et scoringsskema kunne lette denne opgave ved mange 
ansøgere. I denne ansøgningsrunde var opgaven nem, da kun én ikke fik tilbudt en 
uddannelsesstilling.  

• Tilbagemeldingerne fra de uddannelsessøgende har været positive. De uddannelsessøgende 
syntes, det ville være en fordel på forhånd at kende navnene på de tilstedeværende i komiteen. 
Ydermere vil det være en fordel, at der er en lille gruppe, der stiller de faste spørgsmål muligvis 
efterfulgt af en spørgerunde for hele panelet. Ansættelsesudvalget skal mødes, selvom valget er 
oplagt, da ansættelseskompetencen opnås ved tilstedeværelse af komiteen.  

• TLP sender sammenfatning af sine erfaringer til DSPAC´s bestyrelse. 

8. Uddannelse 
• I det kommende år vil der komme et kursus vedr. viruspatologi og makro-guidelines.  
• UU har diskuteret muligheden for at kunne meritoverføre kurser fra udlandet til Danmark og 

bytte nationale TS-kurser ud med udenlandske. Modellen skal godkendes af SST. Pengene 
følger kursisten og ikke kurset. 

• Erfaringsmæssigt kan det være svært at få afdelingerne til at betale for kurser, og hvis dette 
sker vil den pågældende muligvis ikke senere bevilges en kongresrejse.  

• TLP ønsker ikke at nedlægge egne TS-kurser, medmindre de nationale TS-kurser ikke kan 
opretholdes. 

• TLP vil gerne indføre tests efter TS-kurser for at sikre en bedre og vedvarende indlæring. En 
mulighed er at teste basisviden før og efter TS-kurset for at kunne synliggøre indlæring. Testen 
skal være del af kurset og max 1 time langt. Den skal ikke fungere som en eksamen, men som 
en integreret del af kurset. En anden mulig løsning er udlevering af cases før afholdelse af TS-
kurser og en test efter afsluttet kursus. Begge løsninger vil kunne give en indikation af 
undervisningskvaliteten.   

• Bestyrelsen vil oprette en arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af forslag til testproceduren.  
• Den årlige ansøgningsfrist vedr. budget til TS-kurser er den 1.okt.  
• DADL bruger E-learning, og dette skal undersøges nærmere, bl.a. ved at spørge andre 

videnskabelige selskaber. Også i udlandet. BV fortæller, at Irland bruger E-learning både i 
præ- og postgraduat undervisning. 
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9. Kvalitetsudvikling 
• Erklæring ved dødsfald og begæring af hospitalsobduktion samt samtykke til 

vævstransplantation gennemgås og skal indsendes til SST af LMRG.  
• Nille Behrendt er DSPAC´s repræsentant i SST’s arbejdsudvalg vedr. revision af "Vejledning om 

identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet". 
• UFK varetager fremover opdateringer af links til protokoller fra de forskellige DMCG’er på 

hjemmesiden.  
 

10. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft-screening (DKLS) 
MW udnævnes til DSPAC’s repræsentant i  SST’s arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse at nationale 
anbefalinger for screening for livmoderhalskræft. MW tager kontakt til Beth Bjerregaard og Carsten 
Rygaard. Udnævnelsen bringes på hjemmesiden af LMRG. KN meddeler SST valget af MW. 

11. Kommissorier for udvalg 
• KN har talt med SST, som oplyser, at styrelsen kun ønsker samarbejde og kontakt med ét 

organ indenfor selskabet, og at dette organ er bestyrelsen.  
• Alle kommissorier skal ensrettes, og der skal stå at udvalgene refererer til bestyrelsen i DSPAC. 
• KN kommer med udkast til kommissorium for UU til kommende bestyrelsesmøde. 
• Kirsten Kock kommer med forslag til kommissorium for UFK til kommende bestyrelsesmøde. 

12. Revision af målbeskrivelsen 
• BV har skrevet til SST vedr. revision af målbeskrivelse og kan berette, at SST ikke mener der er 

grundlag for revision af denne. BV pointerer, at det er nødvendigt at fremtidssikre 
målbeskrivelsen, da den nye specialeplanlægning vil skabe problemer med fordeling af 
uddannelsespladser, idet de forskellige patologiafdelinger bliver yderligere subspecialiseret. 

• Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal diskutere hvad en nyuddannet speciallæge i 
patologisk anatomi skal kunne: skal man f.eks. favne alt eller fordybe sig allerede under 
uddannelsen? BV vil komme med forslag til kommissorium for arbejdsgruppen til det kommende 
bestyrelsesmøde.  

13. Hjemmeside etc. 
• BV kommer med nyt udkast  vedr. engelsk version af hjemmesiden til det kommende 

bestyrelsesmøde.  
• BV kommer med oplæg til logo-konkurrencen til det kommende møde. FYPA afventer 

logoforslag fra egne medlemmer. Invitation og konkurrencebetingelser bringes på hjemmesiden 
før og efter sommerferien. Deadline for konkurrencen er i okt.  

• Kontaktinformation til landets patologiafdelinger opdateres af LMRG. 

14. Rekrutteringsudvalg 
• Bestyrelsen overvejer at nedsætte arbejdsgruppe for rekruttering af læger til specialet, men vil i 

første omgang afvente den kommende ansættelsesrunde til næste år.  
• ELL er formand for arbejdsgruppe vedr. YL´s elektroniske spørgeskema i specialeguide og 

afventer udnævnelse af andre medlemmer. 
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15. Meddelelser og evt. 
• Dansk Selskab for Retsmedicins udvalg i TS-kurser ønsker en repræsentant fra specialet 

patologisk anatomi. KN skriver til Jytte Banner, og beder hende om at uddybe forespørgslen. 
• Retsmediciner Peter Leth ønsker at oprette et 3-dages kursus for kapelbetjente vedr. forskellige 

aspekter af kapelfunktionen. DSPAC ønsker ikke at blive involveret formelt i kursets udførelse, 
men vil opfordre til, at patologer kan bruges i undervisningsøjemed.   

• Den 8 okt. forløber karrieredagen på Panum. I forbindelse med dette søger Bettina Filtenborg 
Barnkop om økonomisk støtte på op til 6.000 kr. til dækning af udgifter. Det samme beløb kan 
søges af alle regioner.  

• DSPAC vil i samarbejde med FYPA arrangere et ”gå-hjem” møde for introlæger den 17. sept. og 
dækker omkostningerne i forbindelse med dette. Mødet skal annonceres på hjemmesiden. 

• Bestyrelsen ønsker ikke, at der skal lægges årsrapporter fra de forskellige DMCG’er ud på 
hjemmesiden. Denne information findes på deres egne hjemmesider.  

• LMRG inviterer Ida Holm og RHM Henrik Hager til bestyrelsesmødet i okt. i Århus. 

16. Kommende møder: 
• 1. sept. 10-15.30 på Rigshospitalet 
• 30 okt. kl.11-16 i Århus, Tage Hansens gade, konference lokalet 1 sal. 

Med venlig hilsen  
 
Lise Mette Rahbek Gjerdrum, sekretær i DSPAC 


