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DSPAC 

 25. maj 2010 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde i DSPAC 09.03.2010  kl. 11-16, 
Teilumbygningen, Rigshospitalet 

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

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 25.01.10 på Rigshospitalet. 
    Referat godkendt. 

2. Aktivitetslistegennemgang 
 Listen gennemgået og opdateret. 

3. Økonomi 
    MW er fraværende. 

4. Årsmødet 2010 
• Alle foredragsholdere kommer.  
• Gaver til foredragsholdere købes af RHM og LMRG.  
• BV overrækker priser til Årets Yngre Forsker og Årets Forskningstræningspris.  
• Der er tilmeldt ca.120 personer til torsdag og ca.170 til festmiddagen.  
• 15 udstillere har tilmeldt sig. 

 
5. Generalforsamling 2010 

• Lise Grupe Larsen (LGL), Næstved, vil gerne være dirigent.  
• GF optages på CD-rom og gives til LMRG. 
• KN gennemgår kort DSPAC´s årsberetning. 
• Alle udvalg og FYPA gennemgår beretninger, hvor ELL kommer ind på FYPA´s vedtægtsændringer. 
• Karen Ege Olsen, Odense, fremlægger Inspektorgruppens rapport. 
• LGL oplæser alle forslag til vedtægtsændringer. 
• DMPG ved Eric Santoni-Rugiu, Rigshospitalet, får 5 min. til præsentation af gruppen. 
• Mikkel Eld, Aalborg, vil gerne tiltræde den ledige post i bestyrelsen efter RHM. 
• Der er ikke indkommet forslag fra DSPAC´s medlemmer. 

6. Årsmøde 2011 
Esbjerg vil gerne afholde årsmødet 17.-19. marts i 2011. Man har overvejet at afholde arrangementet 
på Esbjerg højskole eller i det nye musikhus. 
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7. Uddannelse 
• Postgraduat kursus i melanocytære tumorer, Århus, den 28. April med Torben Steiniche som 

tovholder. Niels Marcussen har planer om et kursus i testis og nyrer til efteråret 2010. Mulig 
workshop i hæmatopatologi, forår 2011, samt molekylær biologisk orienterede kurser. 

• TS-kurser får generelt gode evalueringer. Molekylær patologi skal oprustes, formentlig med eget 
TS-kursus. 

• Det er besluttet, at udvalgets aktier skal sælges. 

8. FYPA 
• Forslag til vedtægtsændringer godkendes af DSPAC´s bestyrelse. 
• FYPA ønsker en udvidelse af den nuværende inspektorordning med en juniorinspektorordning. 

Ordningen er brugt i andre selskaber og FYPA ønsker selv at udpege en YL til ordningen. En YL 
inspektor kan give en bredere sammensætning og aldersmæssig spredning af gruppen. ELL 
kontakter SST om det nuværende regelsæt.  

9. Hjemmeside 
BV inviterer Creative Passion til bestyrelsesmødet den 9. april til gennemgang af rammeforslag og 
diskussion vedr. ønsker til nye hjemmeside.  

10. ESP 
ESP ønsker at alle nationale selskaber skal tilknyttes ESP. Endvidere skal repræsentantskaberne for 
de nationale selskaber i ESP´s Advisory Council (AC) ændres. Marianne Hamilton, Rigshospitalet, er 
DSPAC´s repræsentant i AC, og skal indkaldes til et bestyrelsesmøde i efteråret. 

11. Meddelelser og evt. 
• DSPAC har ingen kandidater til Bioanalytikeruddannelsens Uddannelsesudvalg.  
• KN skriver til Carsten Rygaard, Hvidovre, at DSPAC er repræsenteret i MEDCOM, som varetager 

opgaver vedr. elektronisk rekvirering, herunder WebReq. 
• LMRG skriver til Estrid Stæhr Hansen, Århus, at information vedr. de forskellige Regioners 

sundhedsfaglige råd bedst kan fås ved kontakt til den pågældende Region, da Regionernes 
sundhedsfaglige råd er forskelligt opbygget og har forskellige opgaver.  

• KN vil deltage i Lægeforeningens møde om kvalitetssikring. 
• Dansk Cytologiforening har udarbejdet en målbeskrivelse for bioanalytikere samt læger i 

introduktions- og hoveduddannelsesstilling. KN og Målbeskrivelsesudvalget i DSPAC finder 
forslaget for læger for omfattende. 

12. Næste møde 
9. april på Rigshospitalet kl. 12-17. 

 
Med venlig hilsen  
 
Lise Mette Rahbek Gjerdrum, sekretær, DSPAC 


