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DSPAC 

 31. januar 2010 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i DSPAC 14.12.09  kl. 10-15.30, 
Teilumbygningen, Rigshospitalet 

 
 

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

 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 30.10.09 på Århus Sygehus. 
    Referat revideres og godkendes. 
 

2. Aktivitetslistegennemgang 
 Listen gennemgås og opdateres. 

3. Økonomi 
    Fortsat uændret god. Bestyrelsen imødekommer LMRG´s ønske om, at DSPAC’s sekretær bevilges 

en bærbar PC.  

4. Årsmøde 2010 
• BV præsenterer program. BV skriver til Peter Hamilton og understreger, at foredraget 

udelukkende skal have videnskabeligt indhold. Vedr. de to forskerpriser præciseres det, at 
kandidaterne selv skal præsentere projekterne. Dette indskærpes af BV over for 
professorkollegiet.  

• BV opfordrer Torben Steiniche til at holde indlæg vedr. brug af virtuel ”kursuskasse” i TS-kurser. 

• DPO har underrettet KN om, at de ønsker egen GF på et andet tidspunkt end foreslået. DPO 
skal have foretaget vedtægtsændringer og vil gerne have flere mødedeltagere. KN skriver til 
Peter Holm Nielsen og foreslår torsdag aften eller fredag morgen.  

• KN sørger for at GF bliver optaget som lydfil.  

• DMPG får taletid under GF til præsentation af gruppen og dens formål etc. 

• Senest 3 uger før GF, den 25. feb., udsendes indkaldelse til GF med dagorden. GF’s dagsorden 
og beretninger annonceres også på hjemmesiden. KN kommer med forslag til 
formandsberetning bestyrelsesmødet den 25. jan. Vedtægtsændringer, indkomne forslag og valg 
annonceres på hjemmesiden senest 11. marts. 

• HH får tilsendt alle abstracts, der samles i Word-fil og sendes til BV. Alle abstracts gennemgås 
på mødet den 25. jan.  
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5.  Årsmøde 2011 
• Sted: Esbjerg 
• Emne: Fra ny viden til praktisk hverdag. 
• Fagligt program og foredragsholdere: mulige indfaldsvinkler er implementering af viden og 

kvalitetssikring. Hvad var tanken med kræftplan 1, 2 og 3 og hvad er status nu? UFK vil lave 
spørgeskemaundersøgelse vedr. forskelle i brug af nationale retningslinjer vedr. diagnosticering 
af forskellige cancertyper. Resultatet vil blive præsenteret på årsmødet. 

6. Uddannelse 
• Gode evalueringer af TS-kurser. Undervisere opfordres til at undervise efter de nyeste WHO 

klassifikationer.  

• ”Patologen i klemme” gav et overskud på ca. 25-30.000 kr., som vil indgå i UU´s budget for 
kommende kurser. Der mangler fortsat skriftlig evaluering.  

• UU opfordrer bestyrelsen til at have oversigt over landets YL, inkl. læger i introduktionsstillinger. 
Bestyrelsen mener, at dette er en opgave for videreuddannelsessekretariaterne. 

• ESP ønsker, at årlige efteruddannelseskurser skal holdes i DK. Kurserne vil dækkes økonomisk 
af ESP. Igangværende planlægning af kursus for thyroidea-patologi kan ses som pilotprojekt for 
det mulige samarbejde med ESP. Forudsætning for dette er en kursussal med 40 mikroskoper 
og en dansk tovholder. Et professionelt bureau kan stå for mange at de praktiske udfordringer. 
Niels Marcussen (NM) er muligvis interesseret i at være tovholder. BV og ELL forespørger Bodil 
Laub Pedersen om de konkrete vilkår, som tilsendes NM. 

 

7. FYPA 
• Nylig gennemført spørgeskemaundersøgelse skal præsenteres på årsmødet.  

• FYPA´s GF og networking session vil fokusere på uddannelse.  

8. Udvalg for Kvalitetssikring 
• Forslag til obduktionsbegæring gennemgås og tilrettes af LMRG. 
• Nille Behrendt har været til to møder i arbejdsgruppen for revision af vejledningen  ”Identifikation 

af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsnet”. Der lægges vægt på 
elektronisk rekvirering og registrering af prøver med både stregkode og cpr.nr. 

• Udvalget ønsker at undersøge forskelle i brug af de samme nationale retningslinjer indenfor 
udredning af diverse cancertyper. Ligeledes vil man undersøge omfanget af opgaveglidning 
imellem forskellige faggrupper på landets patologiafdelinger. Begge opgaver vil formentlig løses 
som spørgeskemaundersøgelser og præsenteres på et kommende  årsmøde. 

• Udvalget har diskuteret muligheden for engagement i molekylærbiologiske diagnostiske tiltag. 
Nille Behrendt og LMRG er medlemmer i DMPG, og bestyrelsen finder det naturligt, at UFK 
holder DSPAC orienteret vedr. kvalitetstiltagene inden for dette område ved annoncering på 
hjemmesiden. 

• Under ”patologen i klemme” blev der fremsagt ønske om, at kendelser i patientklagesager, der 
er lærerige for patologer, kan sammenfattes og rapporteres på hjemmesiden. Opgaven løses af 
UFK.     
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9. IT-Udvalget 
• ELL fortæller, at kodevejledninger skal opdateres. Det gælder også generelle kodevejledninger 

fra Cancerregisteret. Udvalget retter henvendelse til patologer med kendskab til status inden for 
de forskellige DMCG’er.  Arbejdet er omfattende, og man har sat deadline for nye kodeønsker til 
1 maj 2010.  

• Man ønsker ligeledes en gennemgående sproglig revision af koderne. Birte Mørck Thomsen 
kontakter SST, da der findes retningslinjer for dette i de kliniske specialer.  

• Bestyrelsen vil gerne have en ny, printet SNOMED-bog. Udvalget er skeptisk ovenfor dette, da 
den vil være forældet på udgivelsestidspunktet. Man foreslår, at kodebogen kan ligge som samlet 
dokument på patobankens hjemmeside. 

10. Kommissorier for Udvalg i DSPAC 
• Kommissorierne tilrettes af BV. Kommissorierne præsenteres på GF; skal ikke til afstemning. 

• KN skriver til IT-udvalg, at udvalget selv skal varetage kontakt til SST i forbindelse med 
opdatering af SNOMED-kodebog. 

11. Gennemgang af DSPAC´s love 
Lovene gennemgås. BV tilretter og kommer med forslag til ny ordlyd af §§ 2, 4, 5, 6 og 7. § 9 slettes 
og efterfølgende § rykkes. 

12. Hjemmeside 
Udsættes til mødet i marts 2010. Den nye hjemmeside skal præsenteres på GF. 

13. Skema vedr. udlån af  prøvemateriale til videnskabelige projekter 
MW præsenterer forslag. MW lægger skemaet ud under fanen ”publikationer” på hjemmesiden  og 
annoncerer initiativet på forsiden. 

14. Meddelelser og evt. 
• ESP og Van den Tweel ønsker at danne en ”Working group on the History of Pathology”. 

Initiativet annonceres på hjemmesiden. 
• DSPAC er desværre ikke repræsenteret i arbejdsgruppen for Kræftplan 3.  

• KN fortæller, at APMIS statutter nu er underskrevet og indsendt. 

• BV har meddelt, at han ikke ønsker at være inspektor mere. Derfor mangles én fra Øst. Efter 
respons fra SST indrykkes der annonce på hjemmesiden. 

• LMRG har fået henvendelse fra Unik Consult, der tilbyder design og udførelse af 
spørgeskemaundersøgelser. 

• Under associerede selskaber skal link til ESP tilføjes.   
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15. Kommende møder 
• 25. jan. 2010 kl. 10-15.30 på Rigshospitalet. 
• 4. marts 2010 kl. 11-15.30. på Rigshospitalet. 

 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Lise Mette Rahbek Gjerdrum, sekretær, DSPAC 


