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DSPAC 

 16. november 2010 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde i DSPAC 06.09.2010  kl. 10.15-16, 
Patienthotellet rum 10, Vejle Sygehus 

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

 
     Afbud: Mikkel Eld  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 01.06.10 på Rigshospitalet.  
Referat godkendt. 

2. Aktivitetslistegennemgang.  
Liste gennemgået og opdateret. 

3. Økonomi 
Intet nyt.  

4. Årsmøde 2011 
• Program: Christian Wittekind og Peter Rossel vil gerne bidrage med foredrag. 

Bente Klarlund har takket ja med forbehold. Bestyrelsen vil undersøge om Rikke 
Hagemann-Madsen (Århus), Anne-Vibeke Lænkholm (Rigshospitalet) og Niels 
Pallisgaard (Vejle) kan fortælle om implementering indenfor egne fagområder.  

• Sted: Esbjergs musikhus. BV tager kontakt til Esbjergs kontaktperson vedr. opslag 
på hjemmesiden. 

• GF: Forslag til ordlyd på vedtægtsændring godtages. LMRG laver en oversigt over 
personer på valg og genvalg til næste bestyrelsesmøde. ELL fratræder som 
FYPA´s formand. 

5. Årsmøde 2012 
• Arrangør: Rigshospitalet.  
• Mulige emner: Patologiens plads i fremtidens sundhedsvæsen. Hvordan er 

sygehusene struktureret i fremtiden: skal patologiafdelingerne samles i forbindelse 
med f.eks. centraliseret kirurgisk behandling. Skal ordningen med revisioner 
fortsætte? Hvordan er biobanken organiseret? Hvad er en patolog i fremtiden: 
mikroskoperer vi fortsat? Hvordan inddrages molekylær genetiske metoder? Er 
patologen en centralt placeret fortolker og formidler af sammensatte diagnostiske 
data? 

6. Hjemmeside 
BV gennemgik det tidligere fremsendte forslag fra David Nodal. som falder i god 
jord. Vi afventer videre forslag. 
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7. Uddannelse 
• Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Ebba Nexø, Dansk selskab for klinisk 

biokemi, vedr. ønsket om en mulig kombineret speciallæge- og ph.d. uddannelse. 
FYPA har diskuteret emnet på et bestyrelsesmøde, hvor meningerne er delte.  

• Bestyrelsen mener det er vigtig, at ph.d. er tilstrækkeligt relevant for specialet. Det 
enkelte kombinerede forløb bør godkendes af videreuddannelsessekretariaterne. 
Evt. kan enkelte TS-kurser indgå i forskeruddannelsen, f.eks. kursus i molekylær 
patologi. KN skriver til Ebba Nexø. 

8. FYPA 
• Der afholdes efterårsmøde den 11 sept. Udgift til frokost dækkes af DSPAC.  
• FYPA ønsker at oprette en uddannelsespris til en speciallæge for god uddannelse 

af yngre læger. Sætter fokus på og fremmer uddannelse af yngre læger på 
afdelingen.  

9. Ændring af selskabets og specialets navn 
• Formand for DMS, Michael Hasenkam har fortalt BV, at selskabets navn sagtens 

kan ændres. SST har ingen indvendinger til et navneskift, men specialenavn er 
noget andet. Selskabets navn skal kunne forkortes ens på dansk og engelsk. 
Dansk patologiselskab (Danish Pathology Society) kan forkortes med DPS eller 
DPAS. Dansk Patologi (Danish Pathology) kan forkortes DaPa.  

• Hjemmesidens domain bør afspejle selskabets navn. Der er muligheder for bl.a.: 
Patologi.eu, Patologi.edu og Danskpatologi.dk.  

10. Kollektivt medlemskab i DSPAC og ESP 
Marianne Hamilton Therkildsen (MHT), Rigshospitalet har rettet henvendelse til 
bestyrelsen vedr. kollektivt medlemskab i ESP. Bestyrelsen finder, at der er for få 
fordele ved et sådant medlemskab, bl.a. da medlemskabets pris ikke reduceres. 
Bestyrelsen ønsker ikke at ESP’s ledelse skal godkende DSPAC’s udpegede 
repræsentant til Advisory council. LMRG skriver til MHT. 

11. Meddelelser og evt. 
• Peter Engel (PE), Roskilde har henvendt sig til KN på vegne af 

målbeskrivelsesgruppen, som ønsker at mødes med Charlotte Ringsted for at 
gennemgå målbeskrivelsen før den indsendes til bestyrelsen. Ydermere foreslår 
de, at DSPAC og målbeskrivelsesgruppen kan arrangere et evalueringsseminar 
med Charlotte Ringsted for alle uddannelsesansvarlige overlæger. KN skriver til 
PE, at bestyrelsen i første omgang skal godkende målbeskrivelsens mål og 
undermål og ikke evalueringsmetoderne. 

• SST har rettet anmodning til bestyrelsen om bidrag til udarbejdelse af 
målbeskrivelse ved prøveansættelse af udenlandske læger. KN fortæller SST, at 
udenlandske speciallæger skal opfylde målbeskrivelsen som danske læger. 

12. Næste møde: 03.11.2010 på Rigshospitalet. 

 
Med venlig hilsen 
 
Lise Mette Rahbek Gjerdrum, sekretær, DSPAC 


