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DSPAC 

 12. februar 2011 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde i DSPAC 03.11.2010  kl. 10-16, 
konferencerum 1, Hammershusgade 11, 2100 Kbh. Ø 

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

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 06.09.10 på Rigshospitalet.  
Referat godkendt. 

2. Aktivitetslistegennemgang.  
Liste gennemgået og opdateret. 

3. Økonomi 
Økonomien er uændret. 

4. Årsmøde 2011 
• Program: BV fremlægger foreløbigt program. BV skriver til Niels Pallisgaard og 

Rikke Hagemann, så indholdet ikke bliver for ens. Deadline for indsendelse af 
abstracts er 17. jan. Abstracts publiceres i APMIS, som skal have tilsendt abstracts 
ca. 20 feb. Bestyrelsesmøde, hvor abstracts gennemgås, afholdes den 25.jan. 

• Økonomi: Niels Korsgaard (NK) har indsendt budgetoverslag for årsmødet. Det er 
lidt uklart, hvad der indgår i ”hotelbookning”. BV skriver til NK. 

• GF: i bestyrelsen er KN og MW på genvalg. I UFK er ingen på valg, mens 
Flemming Brandt Sørensen er på valg/genvalg i UU. I IT-u falder Dorte Linnemann 
og Gudrun Madsen for tidsbegrænsningen, men Dorte Linnemann ønsker at stille 
op som formand i udvalget. Birthe Mørck Thomsen ønsker at trække sig fra 
formandsposten.  
Det er ønskeligt, at selskabet får et mere tidssvarende navn. Bestyrelsen finder, at 
Dansk Patologiselskab dækker både kliniske og videnskabelige aspekter. DPAS 
kan bruges som forkortelse. I den forbindelse kommer LMRG med forslag til 
vedtægtsændringer.  
GF afholdes den 18.03, således skal dagorden og dertilhørende materiale sendes 
ud til medlemmerne senest den 25. feb.  

• DPO kan tilbydes at afholde egen GF torsdag før kl.18 eller lørdag efter kl. 14 og 
ikke midt i årsmødets videnskabelige program. KN skriver til formanden for DPO. 

5. Årsmøde 2012 
• Årsmødet afholdes fra 22-24. marts i DGI-byen. Der er stor foyer med plads til 

udstillere og nogle postere. De resterende postere ville blive ophængt i de to 
foredragssale. FYPA får eget rum til afholdelse af egen GF og networking café. 

• Der er hotel på stedet med plads til 2/3 af de forventede gæster. Der er flere andre 
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hoteller i umiddelbar nærhed. 
• Muligt emne er ”patologi i det fremtidige sundhedsvæsen” 

6. Hjemmesiden 
• Til den nye hjemmeside skal bl.a. overføres alle GF- og bestyrelsesmøde-referater. 

Creative passion vil gerne migrere de aktuelle dokumenter. 
• Creative passion er kommet med en plan for udviklingen af hjemmesiden. 

Bestyrelsen og andre udvalgte, fremtidige brugere tester de forskellige modaliteter. 
• Hjemmesiden skal lanceres før GF. Domænet bliver www.danskpatologi.dk 
• Susanne Funch, BBH, er interesseret i at være selskabets ikke-lægelige sekretær, 

men afventer en klarere definition af opgaven. Hun skal formentlig honoreres som 
konsulent. MW undersøger ansættelsesforhold / aflønningsforhold etc. 

7. Uddannelse 
• UU ønsker at lave et kursus for intro-reservelæger, som ligner det for nylig afholdte 

introduktionskursus i hoveduddannelsen. Bestyrelsen støtter forslaget og LMRG 
fremskaffer referat fra UU og rundsender til bestyrelsen. 

• Steffen Hedegaard har taget kontakt til bestyrelsen og ønsker, at inkludere et 
øjenpatologikursus til TS-kursus-rækken. Dette afvises. 

• SST har udtrykt ønske om at de forskellige specialebærende selskaber udformer 
en særlig målbeskrivelse for tredjelands læger. Bestyrelsen fastholder, at alle 
læger skal kunne det samme og opfordrer SST til at udforme en blanket, hvor den 
uddannelsesansvarlige overlæge kan dokumentere, at den pågældende læge 
opfylder kravene i målbeskrivelsen. 

8. FYPA 
• FYPA har afhold et vellykket møde i Århus med 44 fremmødte, hvoraf 18 var 

introlæger. Formiddagsprogrammet bestod af 4 indlæg, efterfulgt af workshop, 
hvor man bl.a. diskuterede kursisternes arbejdsrelaterede selvstændighed i 
uddannelsen. Dette håndteres meget forskelligt på landets patologafdelinger, og 
en opgørelse over de nuværende forhold vil blive fremsendt til afdelingernes 
uddannelsesansvarlige overlæger. 

• FYPA vil gerne overtage afholdelsen af specialernes dag i alle 3 
uddannelsesregioner i samarbejde med UU.  

9. Marie og August Krogh Prisen 2011, samt Codan/SEB Pension Hæderspris og 
Uddannelsespris 2012 
Bestyrelsen vil forsøge at indstille Torben Steiniche til CODANS uddannelsespris. 
ELL udformer motivation til indstillingen. Deadline for indsendelse er den 29.nov. 

 
10. Repræsentant for DSPAC i ESP´s Advisory Council 

Der skal vælges en ny repræsentant, som tiltræder i efteråret 2011 ved ESP´s 
årsmøde i Helsinki. LMRG spørger Marianne Hamilton Therkildsen, Rigshospitalet  
vedr. hvilke kvalifikationer denne person bør besidde.  
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11. Artikelserie i Ugeskrift for Læger 

LMRG skriver udkast til artikel vedr. implementering af molekylære metoder i 
rutinepatologi. ELL fremsender med makro- og mikro-billede af kolorektalcancer. 
Deadline for indsendelse er den 22. nov. 

12. Fællesindhold for basisregistrering i patologi. 
IT-udvalget forfatter et udkast, som bestyrelsen skal godkende. Birthe Mørck 
Thomsen (BMT) har sendt et høringssvar/referat fra patologidatabankens 
repræsentantskabsmøde den 26. sep., der omhandler bl.a. tidsforbrug og 
afregning ved revisioner. KN skriver til BMT for yderligere information. 

13. Revision af pakkeforløb for kræft. 
• KN har været til møde i SST vedr. retningslinjer for pakkeforløbene. SST ønsker at 

nedsætte en ny arbejdsgruppe vedr. ukendt primær tumor.  
• SST vil snart opfordre selskaberne til at genudpege/udpege repræsentanter i de 

forskellige DMCG’er og andre arbejdsgrupper. 

14. Meddelelser og evt. 
• DMS holder repræsentantskabsmøde den 18. nov. ELL repræsenterer DSPAC. 
• BV er bekymret for om der uddannes for mange patologer. I uddannelsesregion 

Vest er der fortsat problemer med at besætte alle uddannelsesforløb. KN vil 
undersøge SST´s specialeprognoser og tale med Peter Engel, Roskilde. 

• MW har været til møde i arbejdsgruppen for udarbejdelse af retningslinjer for 
cervixscreening. Der anbefales bl.a., at der indføres primær HPV test på kvinder 
over 50 år. 

15. Næste møde: 
• 20 dec. 2010 kl. 10-13 på RH ved nødvendighed 
• 25 jan 2011 på RH. 

 
Med venlig hilsen 
 
Lise Mette Rahbek Gjerdrum, sekretær, DSPAC 


