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DSPAC 

 12. september 2010 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde i DSPAC 01.06.2010  kl. 10-16, 
Teilumbygningen, Rigshospitalet 

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

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 09.04.10 på Rigshospitalet.  
Referat godkendt. 

2. Aktivitetslistegennemgang.  
Liste gennemgået og opdateret. 

3. Økonomi 
Formuen er ca. 72000 kr. mindre end på samme tid sidste år. Dette skyldes delvis 
engangsstøtte til UU og underskud fra årsmødet. 

4. Årsmøde 2010 
• Der foreligger et underskud på 42300 kr. DMS har givet 7000 kr. i støtte til Fred 

Bosman. 
• Karsten Nielsen skriver til DSPAC’s kontaktpersoner i de forskellige DMCG’er 

som opfølgning fra diskussion på GF. 

5. Årsmøde 2011 
• Økonomi: Esbjerg har kommet med overslag på 550.000kr for afholdelse af 

årsmødet.  
• Foredragsholdere: Sarah Fraser kan muligvis fortælle om implementering. 

Bente Klarlund kunne evt. tale om hvordan hendes forskning implementeres i 
den brede befolkning. BV undersøger om Christian Wittekind kan bidrage med 
evidensbaserede guidelines. BV undersøger om KU har en relevant forsker 
indenfor videnskabsteori. LMGR finder navn på personer i VIS sekretariatet og 
rundsender til bestyrelsen. 

6. Hjemmeside 
• Det fremsendte materiale fra Creative Passion gennemgås sammen med David 

Nodal.  
• Bestyrelsen skal komme med liste over hjemmesider til inspiration, hvor man 

tager stilling til design, farver, struktur, typografi etc.  
• BV, ELL og LMRG holder møde med David Nodal den 11. juni på RH. 
• Henrik Hager vil muligvis flytte gamle filer over fra den gamle til den nye 

hjemmeside. 
• Medlemslister kan formentlig opdateres over hjemmesidens login site. 
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7. Uddannelse 
Efteruddannelseskurset ”Pitfalls i patologien” med udenlandsk foredragsholder 
afholdes 9-10 sept. 2010. 

8. FYPA 
• FYPAS’s bestyrelse har modtaget 2 ansøgere til Junior inspektor ordningen og 

opfordrer flere til at melde sig. FYPAS’s bestyrelse indstiller 3 kandidater  til 
DSPAC’s bestyrelse. Godkendelsen afklares per mail. 

• Der afholdes eftermiddagskursus den 11. okt. ”Karrieremuligheder i patologien”  
med flere foredragsholdere. Kurset afholdes i Århus. 

9. Obduktionsbegæring 
Begæring og følgebrev diskuteres og tilrettes. LMRG fremsender nye forslag. 

10. Meddelelser og evt. 
• BV deltager på møde vedr. specialeplanlægning, der afholdes af DMS. 
• BV refererer fra ”Indkaldelse af forslag til forskningsinfrastruktur af national 

betydning fra Forsknings og Innovationsstyrelsen”, som skal lave en ”road 
map”, som skal danne grundlag for politiske diskussioner vedr. infrastruktur etc. 
inden for forskning. 

• LMRG fortæller kort om det første årsmøde i Nationalt Forum for 
Sundhedsforskning. 

• DMPG ønsker tilknytning til DSPAC, og gruppen har allerede nu indflydelse på 
faget med udarbejdelse af retningslinjer inden for kvalitetssikring af 
molekylærgenetiske metoder, kurser etc. Gruppen har flere medlemmer, der er 
ikke-lægelige akademikere, som ønsker ordinært medlemskab i DSPAC. 
Bestyrelsen ønsker at sende et signal om, at molekylær patologi er en meget 
vigtig del af fremtidens patologi. BV og LMRG skriver forslag til 
vedtægtsændring, hvor ikke-lægelige akademikere med tilknytning til patologi 
kan opnå ordinært medlemskab.  

 
11. Næste møde  

Vejle den 6 sept. 10:15-16. 

 
Med venlig hilsen 
 
Lise Mette Rahbek Gjerdrum, sekretær, DSPAC 


