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DSPAC 

 30. december 2009 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i DSPAC 30.10.09  kl. 11-16, 
Tage Hansens Gade, Århus Sygehus 

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

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

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 01.09.09 på Rigshospitalet. 
    Referat godkendt. 
 

2. Aktivitetslistegennemgang 
 Liste gennemgået og opdateret. 

3. Økonomi 
    Uændret god. 

4. Årsmøde 2009 
    Regnskabet fra VisitAalborg inklusive forskerpris giver et underskud på 2145 kr. Bogprisen for bedste 

forskningstræningsprojekt er ikke indløst endnu. 

5.  Årsmøde 2010 
• Budgetforslag fremsendt af Lise Grupe Larsen. Overlæger skal betale 2600 kr. og yngre læger 

2100 kr. for arrangement fra torsdag til lørdag inkl. underholdning og festmiddag. Der skal 
differentieres i pris ved deltagelse i færre antal dage. KN undersøger om man skal betale hele 
prisen, selvom man ikke ønsker at overnatte på hotellet. BV sender oversigt med forslag til 
priser. Socialt program torsdag aften kommer til at handle om voksenpædagogik.  

• FYPA ønsker at afholde egen GF torsdag aften, muligvis med efterfølgende underholdning for 
egne medlemmer. FYPA får eget lokale til disposition under hele årsmødet.  

• BV præsenterer foreløbigt program. Fred Dee er forhindret i at komme. Peder Charles og 
Charlotte Ringsted kommer med indlæg. Peter Hamilton er leder af I-Path digital pathology i 
Irland. BV spørger, om han kan bidrage. BV kommer med endeligt programforslag inden næste 
bestyrelsesmøde.  

• Deadline for abstracts 11. januar. Bestyrelsesmøde med gennemgang af abstracts bliver den 25. 
januar på RH kl. 10-15.30. 

6. Årsmøde 2011 
• Sted: Muligvis Roskilde eller Esbjerg, KN sender forespørgsel. 
• Emne: Muligvis kvalitetsudvikling og patientsikkerhed 



                                              
 
                            DANSK  SELSKAB  FOR PATOLOGISK ANATOMI  OG CYTOLOGI 
                        DANISH SOCIETY OF PATHOLOGICAL ANATOMY AND CLINICAL CYTOLOGY 
 
 
 

 

 
DSPAC 

7. Uddannelse 
• Evalueringsskema for TS-kurser skal ændres, da man ønsker at evaluere undervisere i patologi 

og kliniske undervisere hver for sig, da de specialespecifikke indslag generelt rates højere end 
de kliniske indslag.  

• Kurset ”Introduktion til patologi” skal erstatte ”Tumorbiologi” og skal inkludere retsmedicin. I 
kurset skal indgå bl.a. introduktion til makroskopi, mikroskopi og videnskab.  

• Der er endnu ikke fastsat dato for kursus i thyroideapatologi. Kursus i melanocytære læsioner 
holdes i Vejle med Torben Steiniche som tovholder primo 2010. Efteruddannelseskursus i 2010 
formentlig vedr. nyre- og testispatologi med Niels Marcussen som tovholder.  

• Muligt kursus i 2011 “Problems in tumour pathology”.  
• Ideer til workshops er velkomne.  
• UU ønsker at forhold vedr. dokumentation skal indføres i udvalgets kommissorium. 

Formuleringen ”skal hvile i sig selv” volder problemer, da et overskud helst skal kunne bruges i 
planlægningen af efterfølgende kurser. KN formulerer nyt forslag. 

• Der er indført logbog med oversigt over evaluering af TS-kurser. Referater fra UU´s møder er på 
nuværende tidspunkt ikke samlet.  

• UU vil gerne komme med indlæg på kommende årsmøde vedr. læring.  

8. FYPA 
• FYPA forbereder et spørgeskemaundersøgelse vedr. supervision, der omhandler både YL og 

OL. Resultatet skal præsenteres på årsmødet. 
• FYPA finder det problematisk, at det ingen selvstændig økonomi har. 
• Kursus for introduktionsreservelæger skal formentlig holdes årlig.  
• ESP har rettet forespørgsel vedr. LLL testing til YL. DSPAC og FYPA vil ikke tilråde, at man 

tager denne test på nuværende tidspunkt.  
 

9. Hjemmeside  
• Henrik Hager(HH) fortæller om hjemmesiden. Denne blev sat op af Niels Korsgaard i et gammelt 

Microsoft system ”Frontpage”, der er afløst af ”Expression web design”. Det nye program er 
svært at arbejde med, og man kan ikke lave om på designet af den nuværende hjemmeside. HH 
foreslår, at man skifter system med hjælp af professionelt firma. Systemet skal kunne 
administreres af en amatør. HH får tilladelse til, at alle filer kan sendes til det valgte firma. Nyt 
system skal give mulighed for ”blogs”. 

• KN fortæller, at Prinfo har oplyst pris på ca. 6-12 000 kr. for opstart af ny hjemmeside med årlig 
udgift på 1800 kr. for vedligeholdelse. Kursus i brug af hjemmesiden koster kr. 2500 kr. Tilbud 
skal sendes til HH for gennemsyn. Nuværende webhotel koster ca. 6000 kr. årligt.  

• Medlemsdel skal fortsat kun være tilgængelig med password, da der ligger e-mail oplysninger 
etc.  

• HH vil gerne fortsætte som webmaster, hvis arbejdsbyrden ikke øges meget.   
• HH finder, at den nuværende medlemsdatabase ikke fungerer og vil kontakte ledende 

sekretærer på alle patologiafdelinger for opdatering af e-mail adresser.   
• BV kontakter David Nodal vedr. nyt design af hjemmesiden. 
• Der skal ryddes op på hjemmesiden, og gamle filer skal slettes. Medlemmer skal evt. varsles. 
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10. Kommissorier for udvalg i DSPAC 
Kommissoririum for UU tilrettes af KN. IT-udvalgets kommissorium formuleres af BV og ELL før 
næste IT-udvalgsmøde, og BV kommer med forslag vedr. UFK´s kommissorium. 

 

11. Gennemgang af DSPAC´s love 
      Afventer til næste gang. KN gennemgår love og kommer med forslag og kommentarer på næste 

bestyrelsesmøde. 
 

12. ”Obduktionsbegæring” og ”Samtykke til vævstransplantation” 
      Den nuværende version forkastes, da man ønsker, at patologer generelt ikke skal indblandes i 

udtagelse af hornhinder. Den nuværende version tilrettes af UFK og LMRG. LMRG tager kontakt til 
SST. 

13. Skema vedr. udlån af  prøvemateriale til videnskabelige projekter 
       Formularen skal foreligge i skemaform i PDF-udgave. Preampel til dokumentet skal ikke indgå på 

formularen. MW kommer med forslag. 

14. ”European Congress of Cytology” i København 2013 
      DSPAC ønsker på nuværende tidspunkt ikke at gå ind i dette arrangement.  

15. Ansøgere til Målbeskrivelsesudvalget 
      Blandt 7 indkomne ansøgninger udnævnes Bettina Filtenborg Barnkop, Næstved, Peter Engel, 

Roskilde, Trine Tramm, Århus, Karen Ege Olsen, Odense, og Trine Lindhardt Plesner, Vejle til 
udvalget. KN skriver til alle ansøgere. LMRG oploader udvalgets sammensætning på hjemmesiden. 

16. Meddelelser og evt. 
• DSPAC har ingen kandidater til Marie og August Krogh prisen eller Codan/SEB 

Pension Hæderspris. 
• BV, ELL og KN deltager i DMS´ repræsentantskabsmøde den 12. nov.  
• Eric Santoni-Rugiu har spurgt BV, om DSPAC vil støtte oprettelsen af et nationalt forum for 

molekylær patologi, der omhandler bl.a. udvikling og kvalitetsforbedring indenfor molekylær 
genetiske metoder. DSPAC støtter initiativet og et evt. eftermiddagsarrangement. 

• MW referer fra første møde i SST vedr. ”Retningslinjer for screening af cervixcancer”. Arbejdet 
tilstræbes afsluttet inden sommer.  

 

17. Næste møde 
      Mandag 14. dec. 10-15.30, Rigshospitalet 
      Mandag 25. jan. 10-15.30, Rigshospitalet 

Med venlig hilsen  
 
Lise Mette Rahbek Gjerdrum, sekretær, DSPAC 


