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DSPAC 

 27. juni 2010 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde i DSPAC 09.04.2010  kl. 12-17, 
Teilumbygningen, Rigshospitalet 

 
 
Tilstede: Karsten Nielsen (KN), Ben Vainer (BV), Eva Løbner Lund (ELL), Marianne Waldstrøm (MW), Mikkel Eld 
(ME) 
Afbud: Lise Mette Rahbek Gjerdrum (LMRG). 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering 
KN: formand; BV: næstformand, kontaktprs. for årsmødet, medlem af DMS; ELL: it-udvalg, medlem af 
DMS; MW: kasserer; LMG: sekretær, repr. i Kvalitetsudvalget, medlem af DMS; ME: aktivitetsliste, repr. i 
uddannelsesudvalget. 

2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 09.03.10 på Rigshospitalet 
Ændring af pkt. 9: Henrik Hager skulle ikke inviteres. Herefter godkendes referatet. 

3. Aktivitetslistegennemgang 
Aktivitetslisten opdateres.  

 

4. Økonomi 
Økonomien for årsmødet 2010 er ikke færdiggjort (se pkt. 5). 
 
Henvendelse fra Lægeforeningen vedr. kontingentsatser for 2010 er modtaget. Uændret kr. 500 for alle 
erhvervsaktive i overensstemmelse med beslutning på generalforsamlingen.     

5. Årsmødet 2010 
• Afvikling og evaluering: Arrangørerne har vurderet det som et vellykket årsmøde. Årsmødet var så 

godt besøgt, at 20-25 måtte overnatte på naboliggende hotel/vandrehjem. Overordnede vurdering 
dog god. Bestyrelsen diskuterede, om program var for presset, og om der var for lidt tid til 
posterlæsning etc. Det skal forsøges sikret ved fremtidige årsmøder, at der bliver tilstrækkelig plads 
omkring posterne. Det var bestyrelsens opfattelse, at det videnskabelige program og de inviterede 
foredragsholder gode. 

 
• GF: Bedre tidsstyring kan være nødvendig, en del af beretningerne var for lange.  

Vedr. hospitalsobduktioner: dokumentet bibeholdes som aktuelt.  
Vedr. pris for udlån af materiale: afventer udspil fra Danske Cancerbiobanker. MW: undersøger 
regler om opslag i Vævsanvendelsesregisteret mht., hvem der har ansvaret for at slå op i registeret. 
Vedr. DMCG’er og patologers repræsentation: Foreningens 6-års reglen kan være et problem mht. 
at finde egnede personer til grupperne. Afgøres ad hoc. 
Vedr. misdannelsesregister og SNOMED-koder: de fagligt ansvarlige må sørge for, at de rette koder 
inkorporeres i kodesystemet via Informatikudvalget.  
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§8, stk. 1 ændres til ”… en kasserer. Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden.” 
Vedr. molekylærgruppen: på sigt formålstjenligt at knytte gruppen tættere til DSPAC, men der kan 
være ulemper ved, at gruppen får status af egentligt udvalg. Bestyrelsen afventer udviklingen. 
 

• Økonomi: Foreløbigt underskud på godt kr. 21.000. MW betaler direkte til Kobæk. I regnskabet 
mangler tilskud fra DMS. Det fremgår, at foredragsholderne har betalt mere for opholdet end resten. 
KN undersøger årsag. Med nedslag i deltagergebyr for YL svarer det nogenlunde til det forventede 
underskud. 

6. Årsmøde 2011 
Emne: Fra ny viden til praktisk hverdag. Dato: 17.-19. marts 2011. Sted: Esbjerg. 
Enten højskolen eller i Musikhuset med hoteller i byen. Aktuel status: Esbjerg er i gang med at 
undersøge muligheder for hoteller omkring Musikhuset. Vi finder det væsentligt, at lokalerne/forholdene 
passer til det nødvendige.  
 
Fagligt indhold vurderes, og mulige emner og foredragsholder blev diskuteret. Bestyrelsen søger efter 
relevant litteratur og mulige foredragsholdere til næste bestyrelsesmøde. 
 
Brainstorm:: Kvalitetssikring, implementering. Kras, Her2 ved ventrikelcancer (Toga-studiet). TNM, 
hvem bestemmer, hvad der gælder? Portiobiopsier, multidisciplinære teams, udskæring af TME-
præparater, udskæring af andre præparater. Hvilken evidens (-niveau) er nødvendigt for udfærdigelse 
af guidelines (formkrav og indholdskrav)? Cochrane-centeret, TNM-gruppen, WHO tumor-
grupperne/bøgerne 
(Christian Wittekind, Leipzig, om KRC (wittc@medizin.uni-leipzig.de): evidensbaserede 
anbefalinger/guidelines). Hvad skal der til for at validere ny viden? – videnskabsteoretisk (hvordan 
kommer man fra idé/teori til ”evidens”) (Uffe Juhl Jensen, Århus Universitet / Gavin Mooney ???). 
Kan man speede processen med at implementere nye ting op (antages at tage 10 år)? Videnledelse 
(det organisatoriske, hvordan får man organisationen med på ændringerne?) 
 
 

7. Hjemmeside 
David Nodal og Kjell Hansen (CreativePassion) deltog i denne del af mødet. Det foreløbige tilbud med 
kravspecifikation blev gennemgået og justeret. Næste trin er fornyet tilbud fra CrerativePassion. 
Bestyrelsen nedsatte en styregruppe bestående af LMRG, ELL og BV, som skal arbejde videre med 
flere detaljer i kravspecifikationen, bl.a. krav til hovedpunkter og underpunkter. BV undersøger med 
Uddannelsesudvalget, hvordan kursusmodul skal fungere. BV undersøger med Henrik Hager, om han 
vil lægge gamle ting over på den nye hjemmeside. 
 

8. Uddannelse og FYPA 
Næste bestyrelsesmøde i FYPA 22. april 2010. Planlægger et møde for YL til efteråret (inden TS-
kurserne går i gang), emnet ikke endeligt fastlagt.  
Uddannelse: intet, ikke møde i UU siden sidst. 

9. Repræsentant i DCCG 
Anders Glenthøj har meddelt, at han stopper. DSPAC har modtaget ansøgning fra Peter Ingeholm, 
Hillerød, som tilbydes positionen.  



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

 3 

 
DSPAC 

10. Meddelelser og evt. 
UfL har udgivet udgave med præsentation af udvalgte specialeselskaber. Patologi var ikke med og var 
ikke blevet spurgt. KN har henvendt sig til UfL, og forholdene skyldes, at UfL har færre sider end sidste 
år, og at man derfor arbejder med en årlig udvælgelse af specialer. Næste år får andre specialer 
tilbuddet. 
 
Birgitte Bruun Rasmussen har sendt brev til KN vedr. betaling for materiale fra andre afdelinger i 
forbindelse med forskning. KN svarer BB Rasmussen og henviser til GF-referat. 
MW: Der har været møde i HPV-screeningsgruppen. Afventer resultaterne af større, randomiserede 
undersøgelser i europæisk og amerikansk regi. 
 
Emner til årsmøde 2012? Alle forslag er velkomne. 
  

11. Næste møde  
Tirsdag d. 1. juni 2010, kl. 10. Sted: Rigshospitalet (inkl. møde med hjemmesidefolk) 

 
Med venlig hilsen  

 
Ben Vainer, næstformand, DSPAC 
Referent 


