
 

 

 

Generalforsamling i Dansk Patologiselskab 

12. marts 2021 kl. 14.30 

for medlemmer af Dansk Patologiselskab 

 

Sted: Virtuelt, Microsoft Teams 

Afstemninger foregår virtuelt 

 

Dagsorden:  

  

1. Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslår Dorte Linnemann som dirigent 

 Dorte Linnemann er valgt som dirigent 

 Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og alle formalia er overholdt  

 

2. Beretning fra bestyrelsen 

 v. formand Lene Buhl Riis (skriftlig beretning findes på hjemmesiden)  

 Lene Buhl Riis aflægger beretning 

 Jacob Secher Ejlertsen: Hvad er IVD-forordningen? 

 Lene Buhl Riis: LBR redegør for hvad IVD-forordningen er, og hvad den får af 

 konsekvenser for arbejdet på patologiafdelingerne. 

 Astrid Petersen: Har I gjort jer tanker om samarbejde med andre parakliniske 

 specialer? 

 Helle Knudsen: Patologi er så specielt et fag, at der ikke umiddelbart er planer 

 om samarbejde  

 Beretningen er godkendt 

 



3. Beretning fra udvalg og FYPA 

a) Uddannelsesudvalget v. formand Bjarne Winther Kristensen (skriftlig beretning 

findes på hjemmesiden). 

Bjarne Winther Kristensen aflægger beretning 

Beretningen er godkendt 

 

b) Udvalg for kvalitetsudvikling v. bestyrelsens repræsentant Gitte Hedegaard 

Jensen (skriftlig beretning findes på hjemmesiden)  

Gitte Hedegaard Jensen aflægger beretning 

Beretningen er godkendt 

 

c) Informatikudvalget v. formand Giedrius Lelkaitis (skriftlig beretning findes på 

hjemmesiden)  

Gitte Hedegaard Jensen aflægger beretning  

Beretningen er godkendt 

 

d) Udvalg for molekylærpatologi v. formand Henrik Hager (skriftlig beretning findes 

på hjemmesiden) 

Henrik Hager er ikke tilstede ved generalforsamlingen 

 

e) Foreningen af yngre patologer v. formand Kristi Bøgh Anderson (Skriftlig 

beretning findes på hjemmesiden) 

Kristi Bøgh Anderson aflægger beretning 

Astrid Petersen: Tak til FYPA. Der er indtryk af, at der er behov for to 

basiskurser årligt i stedet for et. Har I overvejet at afholde to kurser årligt? 

KBA: Det overvejes, men der er ikke aktuelle planer om afholdelse af to kurser 

årligt 

Beretningen er godkendt 

 

4. Beretning fra inspektorordning v. formand Lene Buhl Riis 

 Der er i 2020 kun afholdt et inspektorbesøg på Aarhus Universitetshospital. Der 



 foreligger en inspektorrapport, som kan læses på Sundhedsstyrelsens 

 hjemmeside, men den er endnu ikke kommenteret af Sundhedsstyrelsen.  

 Der er en ledig post som inspektor i Region Syddanmark, som endnu ikke er 

 besat. Posten bliver slået op igen. 

 Beretningen er godkendt 

 

5. Orientering fra arbejdsgruppe for digital patologi v. Niels Marcussen 

 Niels Marcussen aflægger beretning. 

 Beretningen er godkendt 

 

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

 Nedsættelse af udvalg for digital patologi – kommissorium for udvalget findes 

 som bilag til dagsordenen 

 Forslag til vedtægtsændringer for selskabet – findes som bilag til dagsordenen: 

 Vedtægtsændring 1)  Selskabet tegnes af selskabets formand og kasserer 

 Vedtægtsændring 2)  Bestyrelsen må placere foreningens opsparing i  

   værdipapirer, som f.eks. obligationer og aktier, der af 

   bestyrelsen anses for pålidelige 

 

7. Indstilling af æresmedlem 

 Lene Buhl Riis læser indstillingen op 

  

8. Valg af formand 

 Formanden Lene Buhl Riis er på valg og er villig til genvalg 

 Lene Buhl Riis genvælges 

 

9. Valg til bestyrelsen 

Helle Knudsen er på valg og er villig til genvalg 

Helle Knudsen genvælges 

 

10. Valg til udvalg, råd og andre tillidsposter 



a) Uddannelsesudvalg 

 Bjarne Winther Kristensen afgår som formand, og der skal vælges 

 ny formand 

 Johanne Lade Keller er bestyrelsens kandidat til posten 

 Johanne Lade Keller vælges som formand 

 Marie Bønnelycke afgår efter endt funktionstid, og der skal vælge et 

 nyt udvalgsmedlem 

 Mette Kjølhede Nedergaard er bestyrelsens kandidat til posten 

 Mette Kjølhede Nedergaard vælges til posten 

 Søren Palmelund Krag er på valg og er villig til genvalg 

 Søren Palmelund Krag vælges til posten 

 

b) Udvalg for kvalitetsudvikling 

 Bettina Filtenborg-Barnkop afgår efter endt funktionstid, og der skal 

 vælges en ny kandidat 

 Kamille List-Jensen er bestyrelsens kandidat til posten 

 Kamille List-Jensen vælges til posten 

 

c) Udvalg for molekylær patologi  

 Henrik Hager afgår som formand, og der skal vælges en ny formand 

 Louise Laurberg Klarskov er bestyrelsens kandidat til posten 

 Louise Laurberg Klarskov vælges som formand 

 Louise Laurberg Klarskov afgår som udvalgsmedlem efter endt 

 funktionstid, og der skal vælges et nyt udvalgsmedlem 

 Marie Fredslund Breinholt er bestyrelsens kandidat til posten 

 Marie Fredslund Breinholt vælges til posten 

 Estrid Høgdall og Dorte Ørnskov er på valg og er villige til genvalg  

 Estrid Høgdall og Dorte Ørnskov genvælges 

 

d) Informatikudvalg 

 Ingen medlemmer er på valg 



 

e) Udvalg for digital patologi 

 Der skal vælges en formand for udvalget og derudover fem til syv

 medlemmer 

 Niels Marcussen er bestyrelsens kandidat til formandsposten 

 Niels Marcussen vælges som formand 

 Bestyrelsens kandidater til de øvrige udvalgsposter er: 

 Elisabeth Ida Specht Stovgaard 

 Dorrit Hellebek Krustrup 

 Simon Lenler-Eriksen 

 Rouzbeh Salmani 

 Sine Huus Pedersen 

 Jacob Secher Ejlertsen 

 Alle opstillede kandidater vælges som medlemmer af udvalget 

 

 

11. Valg af revisorer 

Revisorerne er ikke på valg 

 

12. Forelæggelse af de reviderede regnskaber 

a) DPAS’ regnskab v. kasserer Helle Knudsen (regnskabet findes på DPAS’ 

hjemmeside) 

Regnskabet er godkendt 

b) Uddannelsesudvalgets regnskab v. kasserer Marie Bønnelycke (regnskabet 

findes på DPAS’ hjemmeside) 

Regnskabet er godkendt 

 

13. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret på 

750 kr. årligt 

 Kontingentet forbliver uændret på 750kr. årligt. 

 



14. Drøftelse af intern afregning for revision af præparater afdelingerne imellem  

 Jens Christiansen: revisioner er vel primært bestilt af kliniske afdelinger, som så 

 kan sende en regning? 

 Lene Buhl Riis: Der er forskel egentlige revisioner og faglig sparring eller kollegial 

 konsultation 

 Martin Bak: faglig sparring kan eventuelt afregnes internt mellem de regionale 

 afdelinger og er noget, der kan løses regionalt 

 Dorte Linnemann: Emnet kan diskuteres på det årlige møde med de ledende 

 overlæger 

 

15. Resultat af online afstemninger  

 Alle punkter er vedtaget med nødvendigt flertal 

 Henrik Kiær optages som æresmedlem af Dansk Patologiselskab 

 

16. Eventuelt 

 DPAS’ bestyrelse vil ved generalforsamlingen i selskabet stille et forslag om frikøb af 

 selskabets formand to uger årligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herlev den 12. marts 2021 

på bestyrelsens vegne 

Martin Wirenfeldt Nielsen 

Sekretær for DPAS 


