
 

 

 
 
 
 
 
 

Bestyrelsens beretning ved Årsmødet 2021 

 

Siden marts 2020 har DPAS’ bestyrelse haft følgende sammensætning: 

 

Lene Buhl Riis (Herlev), formand for bestyrelsen og bestyrelsens repræsentant i de 

lægevidenskabelige selskaber (LVS) og UEMS. 

Christian Beltoft Brøchner (Rigshospitalet), næstformand, bestyrelsens repræsentant i 

LVS, webansvarlig samt ansvarlig for det videnskabelige program til årsmødet. 

Helle Knudsen (Herlev), kasserer, bestyrelsens repræsentant i LVS og bestyrelsens 

repræsentant i Uddannelsesudvalget. 

Martin Wirenfeldt Nielsen (Odense), bestyrelsens sekretær og bestyrelsens repræsentant i 

Udvalg for Molekylærpatologi. 

Gitte Hedegaard Jensen (Odense), bestyrelsens repræsentant i Informatikudvalget, 

Kvalitetsudvalget, LVS og årsmødekontakt person. 

Kristi Bøgh Anderson (Aalborg), FYPAs formand og FYPAs repræsentant i bestyrelsen 

samt bestyrelsens repræsentant i Arbejdsgruppe for Digital Patologi. 

 

Det seneste år har COVID-19 situationen præget mange af Bestyrelsens aktiviteter og vi 

har kun haft mulighed for at mødes fysisk nogle få gange. Mange af de fora vi normalt er 

engageret i (bl.a. arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen, Nationalt Genom Center, UEMS, 

ESP) har tilsvarende haft begrænsede aktiviteter.  

 

Bestyrelsen har i perioden afholdt i alt 13 møder, herunder et internatmøde. Derudover 

har der været afholdt et virtuelt møde med de ledende overlæger. Bestyrelsens arbejde 

har bl.a. omfattet følgende emner: 

1. Årsmøder 

2. Selskabets hjemmeside 

3. Revision af målbeskrivelsen 

4. Revision af den lægelige videreuddannelse 

5. Nationalt Genom Center 

6. COVID-19 obduktioner 

7. Platform for afvikling af TS-kurser 

8. Inspektorordning 

 

 

 



 

 

1. ÅRSMØDER 

DPAS Årsmøde 2020 blev aflyst som følge af COVID-19 situationen og den deraf følgende 

nedlukning af Danmark. Aflysningen skete mindre end 1 uge før Årsmødet skulle have 

været afholdt hvilket betød, at vi var nødt til at overholde vores økonomiske forpligtelser 

overfor Hotel Comwell i Kolding og arrangørerne af den planlagte underholdning. 

KongresKompagniet, som forhandler mange af vores kontrakter med eksterne 

leverandører og udstillere fra industrien, indgik på vegne af DPAS en række fordelagtige 

aftaler, hvorved vores økonomiske tab blev mindre end forudset. Samtidig accepterede 

afdelingsledelserne at de ikke fik tilbagebetalt de indbetalte deltager- og hotelgebyrer. 

Samlet set resulterede det aflyste Årsmøde i et underskud på 150.000 kroner, hvilket er 

langt mindre end vi forventede i dagene lige efter aflysningen. Bestyrelsen takker 

afdelingsledelserne for den økonomiske støtte, uden den havde underskuddet været 

omkring 900.000 kroner.  

 

Alle havde håbet på et fysisk møde i 2021, men allerede i efteråret 2020 besluttede 

Bestyrelsen at afholde Årsmødet 2021 virtuelt. En tidlig aflysning medførte, at vi kunne 

opsige de indgåede kontrakter uden økonomisk tab. Det var med i vores overvejelser at 

afholde et fuldt årsmøde med eksterne foredragsholdere og subgruppemøder, men 

vurderede, at det faglige og sociale udbytte ikke ville stå mål med de økonomiske udgifter, 

idet et større set-up ville kræve ekstern hjælp til et virtuelt møde. Umiddelbart var der 

primært behov for at afholde generalforsamlinger i både DPAS og FYPA og samtidig 

ønskede vi, at give læger i hoveduddannelse mulighed for at præsentere deres 

forskningstræningsprojekter. Ved at afholde mødet på Teams bliver vores udgifter 

begrænsede, underskuddet for 2020 kan indhentes og dermed bliver der plads til en stor 

gensynsfest når vi forhåbentlig kan vende tilbage til det velkendte format på Comwell i 

Kolding marts 2022. 

 

2. SELSKABETS HJEMMESIDE 

Selskabets hjemmeside har fået et nyt og mere moderne udseende med overskuelige 

menuer og undersider.  Det er et stort arbejde at vedligeholde hjemmesiden så den hele 

tiden er opdateret og anvendelig. Hjemmesiden er primært for Selskabets medlemmer og 

vi opfordrer alle til at være med til at gøre den levende ved at foreslå begivenheder eller 

nyheder der kan have interesse for medlemmerne. Vi håber, at mange vil benytte sig af 

muligheden for at modtage en automatisk udsendt Nyhedsoversigt med de seneste 

nyheder og stillingsopslag på hjemmesiden. 

Samtidig har vi fået udarbejdet et nyt logo og opdateret vores profil med gennemgående 

farvevalg og typografier til hjemmeside og print. En opdatering har længe været 

nødvendig og ønsket, da det gamle logo ikke levede op til kravene i udarbejdelsen af f.eks. 

postere og publikationer.  

 

DPAS er som alle andre selskaber underlagt Databeskyttelsesloven (GDPR) og derfor har 

vi nu fået databehandler aftaler med alle vores relevante leverandører og dataansvarlige. 

På hjemmesiden mødes man af en cookiepolitik og alle DPAS-medlemmer har fået 

tilsendt en Samtykkeerklæring. DPAS må ikke offentliggøre navne på udvalgsmedlemmer 



 

 

eller billeder fra forskellige begivenheder uden samtykke fra de pågældende medlemmer. 

Det har været en tidskrævende proces at få udarbejdet og underskrevet alle dokumenter 

så vi nu opfylder loven. 

 

 

3. REVISION AF MÅLBESKRIVELSEN 

Specialets nuværende målbeskrivelse er fra 2012 og der var behov for en revision. Efter 

ønske fra bestyrelsen blev ” Arbejdsgruppen for revision af målbeskrivelsen” nedsat i 

slutningen af 2018. Bestyrelsen vil gerne sige tak til arbejdsgruppen, som har udført et 

kæmpe arbejde i forbindelse med revision af målbeskrivelsen. Målbeskrivelsen har været 

forelagt bestyrelsen, som har accepteret det nuværende udkast. Hele målbeskrivelsen har 

gennemgået en revision, med særligt fokus på kompetencevurderingsmetoder, molekylær 

patologi og obduktioner. Målbeskrivelsen er opdelt i syv overordnede 

kompetenceområder og selve kompetencelisten er igen en del af målbeskrivelsen. Den 

nye målbeskrivelse gennemgås som et selvstændigt punkt på Generalforsamlingen. 

 

4. REVISION AF DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE 

Sundhedsstyrelsen har igangsat en revision af speciallægeuddannelsen og i 2020 blev der 

etablereret 4 arbejdsgrupper under det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. De 4 

arbejdsgrupper skal arbejde med hver deres område inden for den lægelige 

videreuddannelse bl.a. indhold og opbygning, specialestrukturen (hvilke specialer, hvor 

mange) og dimensionering. Sundhedsstyrelsen har lagt op til en styret proces, hvor 

styrelsen er tovholder med Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse som 

styregruppe, der samler trådene fra de 4 arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne udgøres af 

repræsentanter for Videreuddannelsesregionerne, Universiteter, Regionerne, Ministerier 

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og repræsentanter fra Lægeforeningerne. DPAS har 

ikke fået plads i grupperne, men har fået mulighed for at give input til grupperne via en 

spørgeskemaundersøgelse udsendt af LVS og deltagelse i en Workshop, også arrangeret af 

LVS. Arbejdet i de 4 grupper har siden december været sat på hold fra Sundhedsstyrelsens 

side pga. COVID-19 situationen.  

 

DPAS har særligt fokus på gruppe 2, som omhandler specialestrukturen. Arbejdsgruppen 

skal vurdere, om de lægelige specialer passer ind i fremtidens behov, og skal beskrive 

modeller for en ændret specialestruktur. Formanden for arbejdsgruppen er Helene Probst, 

vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, og gruppen har haft et enkelt møde i 2020. I et kort 

referat, udsendt af LVS’s repræsentant i gruppen, fremgår, at der ved en gennemgang af 

specialerne skal være særligt fokus på laboratoriespecialerne. Laboratoriespecialerne er 

ikke repræsenteret i de 4 arbejdsgrupper og afledt af dette er der nu oprettet et 

samarbejde på tværs af de parakliniske specialer med deltagelse af repræsentanter fra 

Selskaberne for klinisk mikrobiologi, klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk 

farmakologi, medicinsk genetik og DPAS som er repræsenteret ved hovedkursuslederen 

og et medlem af bestyrelsen. Tanken er, at de forud for en henvendelse fra 

Sundhedsstyrelsen skal se på om der overhovedet er områder hvor et samarbejde omkring 

speciallægeuddannelsen kan give mening. Den parakliniske arbejdsgruppe har rettet 



 

 

henvendelse til formanden for arbejdsgruppe 2 for at sikre, at vi bliver involveret 

tilstrækkeligt og vi har fået lovning på at blive medinddraget i den videre proces i 

arbejdsgruppen. Arbejdet er som nævnt sat på hold pga. COVID-19, men planen er 

fortsat, at arbejdet omkring en revision af den lægelige videreuddannelse skal være 

afsluttet medio 2022. 

 

5. NATIONALT GENOM CENTER 

Nationalt Genom Center (NGC) gennemgik i første halvår af 2020 en organisatorisk 

omorganisering efter beskyldninger om alvorlige fejl i processen omkring udvælgelsen af 

de patientgrupper der skulle tilbydes helgenomsekventering (WGS) i regi af NGC. Det er 

nu bestyrelsen for ”Den nationale strategi for personlig medicin” ved næstformand Leif 

Panduro Jensen, koncerndirektør i Region Sjælland, som er ansvarlig for processen. NGC 

leverer materiale og anden sagsbehandling mens det er Sundheds- og ældreministeriet der 

skal sikre fremdrift og løbende koordinering. Der er kommet skærpede krav til habilitet i 

processen, både i forhold til sagsbehandlingen og udvælgelse af patientgrupper. I arbejdet 

med at udvælge patientgrupper til WGS har DPAS hele tiden været repræsenteret som 

suppleant i ”Arbejdsgruppen for klinisk anvendelse af helgenomsekventering”. I august 

2020 gentog man processen med at udvælge de første patientgrupper der skal tilbydes 

WGS denne gang kun med deltagelse af ordinære medlemmer fra arbejdsgruppen. Efter 

en faglig kvalificering og en Regional prioritering er der nu udvalgt 12 patientgrupper 

som tilbydes sekventering. Grupperne kan ses på NGC’s hjemmeside og omfatter bl.a. 

børn og unge med kræft, arvelige hæmatologiske sygdomme og uhelbredelig kræft. For 

hver af de nævnte patientgrupper skal der i løbet af 2021 nedsættes nationale 

specialistnetværk, med medlemmer udpeget af regionerne og Lægevidenskabeligt selskab 

samt repræsentanter fra RKKP og Danske Patienter. Disse specialistnetværk skal yde 

faglig rådgivning i forhold til at planlægge, koordinere og evaluere den nationale 

implementering i sundhedsvæsenet for den pågældende patientgruppe. Vi håber at DPAS 

får repræsentanter i disse netværk, særligt de cancerrelaterede grupper hvor vi i forvejen 

er involveret i diagnostik og behandling.  

 

Som det fremgår, har NGC prioriteret at få udpeget patientgrupper og der er stadig ingen 

afklaring omkring hvilke data patologiafdelingerne forventes at indrapportere og i 

hvilken form. 

 

6. COVID-19 OBDUKTIONER 

Da COVID-19 ramte Danmark i marts 2020 fik Bestyrelsen mange henvendelser fra 

medlemmer og afdelingsledelser som udtrykte bekymring i forhold til obduktioner og 

potentiel eller bekræftet COVID-19 infektion. Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens 

Seruminstitut udtalte samstemmende dengang som nu, at obduktioner som udgangspunkt 

kunne udføres med de værnemidler vi i forvejen anvender inkl. mundbind og visir. Vi 

valgte imidlertid som udgangspunkt at lave en vejledning med en ret restriktiv tilgang til 

obduktioner, og var dermed på linje med bl.a. engelske og amerikanske anbefalinger. 

I lyset af at smitterisikoen må forventes at blive reduceret i takt med at befolkningen og 

patologiafdelingernes personale bliver vaccineret er vejledningen i sin nuværende form 



 

 

formentlig ikke tidssvarende. Vi har imidlertid ikke planer om at opdatere vejledningen, 

som heller ikke længere findes på hjemmesiden. Det er vores indtryk, at man på mange 

afdelinger under hensyntagen til lokale forhold håndterer disse obduktioner. Alle 

obduktioner er potentielt set forbundet med en smitterisiko, og vi finder ikke længere, at 

der er behov for en vejledning der specifikt omfatter COVID-19 relaterede obduktioner. 

 

7. PLATFORM FOR AFVIKLING AF TS-KURSER 

I bestyrelsens beretning sidste år kunne vi fortælle, at DPAS efter tilsagn fra 

afdelingsledelserne havde indgået en aftale med Phillips angående en platform til 

afvikling af TS-kurserne. Forventningerne var store, men efter afviklingen af nogle få 

kurser meddelte Phillips overraskende, at platformen ikke længere var en del af deres 

portefølje og programmet ikke ville blive opdateret eller vedligeholdt. Vi valgte at opsige 

kontrakten, heldigvis uden økonomisk tab. Arbejdet med at finde en platform blev 

genoptaget og vi er tæt på at indgå kontrakt med PathoPulse om et softwaresystem der 

rummer de funktionaliteter der er brug for i forbindelse med TS-kurserne. Vi håber, at vi 

snart kan slippe for den midlertidige løsning med rundsending af USB-sticks til kursister.  

 

8. INSPEKTORBESØG 

Der har i 2020 kun været inspektorbesøg på Aarhus Universitetshospital (januar 2020). 

Der foreligger en rapport fra inspektorerne, som dog endnu ikke er kommenteret af 

Sundhedsstyrelsen. Inspektorerne nævner de uddannelsessøgendes deltagelse i 

forskningsprojekter og øget selvstændiggørelse som fokus punkter. Inspektorrapporten 

kan tilgås på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Der er en ledig post som inspektor i Region Syd, som ikke er blevet besat efter opslag på 

hjemmesiden. Inspektorbesøgene er vigtige for evalueringen af uddannelsesfunktionen i 

afdelingerne, især nu med en ny målbeskrivelse som skal implementeres. Stillingen 

kommer i genopslag efter årsmødet og vi håber på mange ansøgere. 

 

Februar 2021 

Lene Buhl Riis 


