
 

 

 
 
 
 

 

 

BESTYRELSENS BERETNING 2022 

 
Siden marts 2022 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. 
Marianne Waldstrøm (Aarhus), kasserer, bestyrelsens repræsentant i LVS og 
bestyrelsens repræsentant i Udvalg for Digital Patologi. 
Simon Lenler-Eriksen (Viborg), bestyrelsens repræsentant i Uddannelsesudvalget. 
Gitte Hedegaard Jensen (Odense), sekretær, bestyrelsens repræsentant i 
Informatikudvalget, Kvalitetsudvalget, LVS og årsmødekontakt person. 
Jens Haugbølle Bjerre (Aarhus), FYPAs formand og FYPAs repræsentant i 
bestyrelsen samt bestyrelsens repræsentant i Udvalg for Molekylærpatologi. 
 
Bestyrelsen har i perioden afholdt i alt 12 møder heraf 6 fysiske møder, herunder et 
internatmøde. Derudover har der været afholdt møde med de ledende overlæger. 
Bestyrelsens arbejde har bl.a. omfattet følgende emner: 
 
 
 
ÅRSMØDE 2022 
 
Der var rekord mange deltagere til Årsmødet 2022, som for første gang siden 2019 
var et fysisk møde. Der var 55 tilmeldte abstracts heraf blev 30 præsenteret ved 
orale oplæg. Det var tydeligt at alle havde savnet både det faglige og sociale 
fællesskab. 
De fysiske rammer for årsmødet vil også fremover være Comwell Kolding idet 
bestyrelsen har tegnet kontrakt for yderligere 3 år. Comwell er stort, men ikke større 
end vi kan gøre beslag på alle værelser og lokaler og ikke behøver dele 
forelæsningssal, grupperum og restaurant med andre selskaber. Industrien har gode 
forhold med store stande i tæt kontakt med deltagerne. Eneste minus ved stedet er, 
at de pt. ikke kan garantere værelser til alle deltagere, men Comwell planlægger en 
udvidelse så der fremover er flere værelser til rådighed. Priserne er rimelige 
sammenlignet med andre steder vi har indhentet tilbud fra og Comwell kender os og 
vores behov efter vi har været der så mange gange. 
 
INTERESSEGRUPPER 
 
Subgruppemøderne blev introduceret første gang ved årsmødet i 2017. Siden har 
der været stigende interesse og ved Årsmødet i 2023 er der 12 tilmeldte subgrupper. 
Bestyrelsen har længe ønsket at forankre subgrupperne udover de møder der 
afholdes i forbindelse med årsmøderne. Vi har derfor bedt tovholderne for dette års 



 

 

møder om at afsøge interessen for en mere fast forankring i interessegrupper. 
Interessegruppernes formål skal være at støtte og udvikle et fagligt område og 
bidrage til et fagligt fællesskab der rækker ud over årsmøderne.  
Interessegrupper skal være et forum hvor der fx kan udarbejdes fælles retningslinjer 
eller opstartes fælles projekter omkring udvikling, forskning og kvalitetssikring. 
Bestyrelsen har udarbejdet et overordnet kommissorium men det er tanken at hver 
interessegruppe udformer sit eget kommissorium. DPAS giver delvis økonomisk 
støtte til møder og afdelingsledelserne har accepteret at afholde de resterende 
udgifter i forbindelse med møder fx forplejning, transport og fri med løn. Grupperne 
får deres egen plads på hjemmesiden med plads til referater og relevante opslag. 
 
Vi håber, at medlemmerne tager godt imod initiativet og kan se ideen med at styrke 
de faglige fællesskaber på tværs af landet. 
 
 
MOLEKYLÆRPATOLOGI 
 
Bestyrelsen er bekymret for udviklingen hvor Nationalt Genom Center (NGC) ikke 
kun tilbyder helgenomsekventering men også somatisk variantfortolkning til udvalgte 
patientgrupper. Det drejer sig fx om patientgrupperne ”udbredt og uhelbredelig 
kræft”, ”kræft hos børn og unge”, ”hæmatologisk kræft” og patienter med ”avanceret 
pancreascancer”. Det har medført, at molekylærbiologiske analyser, inkl. somatisk 
variantfortolkning i nogle regioner ikke foretages på patologiafdelingerne, men i regi 
af NGC. Dermed kan de molekylære fund ikke på samme måde som tidligere 
sammenholdes med de morfologiske og kliniske fund og svarene afgives i tæt 
samarbejde med den rekvirerende afdeling.  
I samarbejde med Udvalg for Molekylærpatologi er der udarbejdet et 
bekymringsbrev, som sidst på året blev udsendt til en række interessenter og 
beslutningstagere.  
I brevet beskriver vi vores bekymring for, at der på den måde sker en udlægning af 
patologiens specialfunktioner til andre specialer hvilket får konsekvenser for 
patientbehandling, molekylær know-how i patologien, uddannelse og forskning. For 
regionerne og de enkelte hospitaler kan det få økonomisk betydning, at NGC’s 
bevilling fra Novo Nordisk udløber i 2024 og det derefter er uafklaret hvem der skal 
afholde de ikke ubetydelige udgifter til analyser og databehandling samt 
dataopbevaring. 
Brevet er bl.a. fremsendt til Styregruppen for Nationalt Genom Center, 
Sundhedsstyrelsens specialeplanlægningsudvalg, koncerndirektører i de 5 regioner 
og de regionale kontaktpersoner for personlig medicin. Sundhedsstyrelsen har 
drøftet vores brev ved et møde i den Regionale Baggrundsgruppe for 
Specialeplanlægning. Her blev det påpeget overfor regionerne, at det er deres 
ansvar, at organisere sig med hensigtsmæssige udredningsforløb der sikrer 
inddragelse af både genetiske og morfologiske analyser samt støtte relevant 
tværfagligt samarbejde. Vores henvendelse til regionerne har ført til, at der i Region 
H er nedsat en gruppe bestående af repræsentanter fra Sundhedsfagligt råd for 
patologi, onkologi og hæmatologi samt repræsentanter fra Klinisk Genetik og 
Genomisk medicin. Vi kan kun håbe, at vores henvendelse også bliver taget alvorligt 
i de øvrige regioner. 
 



 

 

Molekylærpatologien er organiseret forskelligt i de 5 regioner og det er svært for 
bestyrelsen at finde frem til alle de centrale aktører. Vi vil gerne opfordre til at vores 
medlemmer deler brevet og formidler budskabet til alle vores samarbejdspartnere og 
beslutningstagerne. Især i DMCG’erne har vores repræsentanter en vigtig 
formidlingsopgave i forhold til onkologer og andre klinikere der bør kende 
konsekvenserne af en placering af den somatiske variantfortolkning i regi af NGC.  
Vi skal kæmpe for at molekylærpatologien bevares i sin nuværende form på 
patologiafdelingerne. Primært af hensyn til patienter og svartider, men selvfølgelig 
også for at kunne fastholde og rekruttere molekylærbiologer og læger til specialet. 
Hvis man sidder som repræsentant i en DMCG eller i andre relevante faglige 
sammenhænge og gerne vil se brevet eller har behov for sparring er man meget 
velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen eller medlemmer af Udvalg for 
Molekylær Patologi. 
 
Udover bekymringsbrevet har vi tidligere på året udsendt et høringssvar over ”lov om 
oprettelsen af Nationalt Genom Center” med de samme bekymringer og forbehold 
overfor implementeringen af NGC. 
 
 
På trods (eller måske netop på grund) af den udvikling der skitseret ovenfor arbejdes 
der på at udvikle det tværfaglige samarbejde mellem molekylærbiologer og 
patologer. Dansk Molekylær Patologi Gruppe (DMPG) har nedsat et udvalg, der skal 
arbejde mod en formaliseret specialistuddannelse for de kliniske akademikere i 
patologien. Specialistuddannelsen kommer til et tage udgangspunkt i en 
kompetenceliste, hvor hovedparten af kompetencerne kan opnås igennem det 
daglige arbejde på en patologiafdeling, suppleret med obligatoriske kurser. 
Uddannelsen udformes i tæt samarbejde med DPAS. 
 
 
MÅLBESKRIVELSEN 
 
Vores nye målbeskrivelse har været gældende siden 1. september 2022. Den er 
blevet godt modtaget af både uddannelseslæger og deres vejledere. Særligt et punkt 
i målbeskrivelsen er nyt, nemlig kravet om at 50 molekylære analyser skal 
analyseres, fortolkes og besvares under supervision. Ønsket har været at give de 
uddannelsessøgende læger større kompetencer indenfor de molekylærbiologiske 
analyser, ikke kun som modtager af svaret, men med et dybere kendskab til 
metoderne der er anvendt, fortolkning og svarafgivelse. Kravet kan give visse 
praktiske udfordringer på afdelingerne, men det er bestyrelsens indtryk at man på 
alle afdelinger har kastet sig ud i arbejdet med at lave undervisningsforløb og 
tilrettelægge det praktiske arbejde så kompetencerne kan opnås uden for store 
konsekvenser for svartider og det øvrige arbejde i laboratorierne. 
 
Det skal også kort nævnes, at videreuddannelsesudvalgene har udviklet 
uddannelseslaege.dk som skal erstatte logbog.net og evaluer.dk. På hjemmesiden 
kan uddannelseslæger samle alle relevante dokumenter og få overblik over 
godkendte kompetencer. Vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger kan få 
overblik over de uddannelsessøgendes forløb og opnåede kompetencer. 
 
 



 

 

REVISION AF DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE 
 
I årsberetningen for 2021 beskrev vi arbejdet omkring revisionen af den lægelige 
videreuddannelse, som lige var begyndt. Patologien var repræsenteret i to 
underarbejdsgrupper: det laboratoriemedicinske område (herunder Klinisk 
Immunologi, Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Genetik, Klinisk Biokemi og Patologisk 
anatomi og cytologi) og en gruppe med retsmedicin og patologi. Arbejdsgrupperne 
skulle beskrive ligheder og forskelle mellem specialerne herunder vurdere 
mulighederne for en sammenlægning af specialerne.  

Arbejdet i udvalgene blev afsluttet i sommeren 2022 og konklusionen i begge 
arbejdsgrupper blev, ikke overraskende, at patologien adskiller sig væsentlig fra de 
andre specialer.  

Vi har et historisk fællesskab med retsmedicinen, men i dag er der et ganske 
begrænset opgavefællesskab og dermed et begrænset fælles kompetencebehov. 
Det retsmedicinske område retter sig i højere grad end tidligere mod klinisk 
retsmedicin og patologien er i udtalt grad blevet et speciale der varetager 
kræftudredning samtidig med at obduktionsopgaven er begrænset.  
I forhold til de øvrige laboratoriespecialer er fællesmængden størst for Klinisk 
Biokemi, Klinisk Immunologi og Klinisk Mikrobiologi mens patologien kun har et 
beskedent sammenfald med de øvrige laboratoriespecialer hvilket afspejler sig i 
vores speciales kerneopgaver. 

Der er således ikke noget der tyder på en sammenlægning af vores speciale med 
andre, men Sundhedsstyrelsen ser fortsat på mulighederne for enkelte fælles 
specialespecifikke kurser og fælles introduktionsstillinger. 

 

DIMENSIONERINGSPLAN 

I forlængelse af den lægelige videreuddannelse kan vi tilføje, at bestyrelsen har 
indgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsen angående dimensioneringen af 
speciallægeuddannelsen 2024-2028.  
Vi har igen gjort opmærksom på at efterspørgslen på patologer fortsat er større end 
udbuddet i alle regioner, med ubesatte stillinger på en stor del af landets 
patologiafdelinger. Mange afdelinger har konsulenter ansat til at mikroskopere, men 
de bidrager ikke i nævneværdig grad til afdelingens øvrige opgaver som fx 
uddannelsen af yngre læger eller rutineopgaver som kvalitetssikring og udvikling.  
Yngre læger har i tiltagende grad fokus på work/life balancen og der er oftere ønske 
om fleksibilitet og ikke sjældent nedsat arbejdstid blandt de kommende speciallæger. 
Derudover forudsiger befolkningsfremskrivningen at andelen af danskere over 65 i 
2060 vil udgøre 25 % af befolkningen hvilket er en vækst på 33% i forhold til 2022. 
Det vil naturligvis føre til en stigning i antallet af prøver til patologiafdelingerne. 
 
Samlet set er der behov for flere speciallæger i patologi og vi har anmodet om 
yderligere 4 uddannelsesforløb, 2 i region syd og 2 i region Hovedstaden. Samlet set 
vil det betyde i alt 22 uddannelsesforløb i patologi. 
 
 
 
 



 

 

PATOLOGIEN I NYHEDERNE 
 
I starten af januar 2023 havde Danmarks Radio en artikelserie, der omhandlede 

udfordringerne i sundhedsvæsenet. Fokus var på personalemangel, lange ventetider 

og udsatte operationer. Redaktionen i Nordjylland lavede i den forbindelse et indslag 

om arbejdsglidning på patologiafdelingen i Hjørring. Indslaget beskrev hvordan man 

for at afhjælpe patologmangel har bioanalytikere med særlige kompetencer indenfor 

mikroskopi og udskæring. Indslaget blev bragt på alle DRs platforme – i Radioavis, 

Nyhederne på TV og som artikel på DRs hjemmeside.  

DPAS formand blev interviewet af DR Nordjylland og et lille udpluk af interviewet 

blev brugt i Radioavisen og citeret i artiklen på hjemmesiden. I det fulde interview 

blev der talt om patologmangel, opgaveglidning, digitalisering, AI løsninger og 

kvalitetsudvikling, men indslagets fokus var mere snævert og gav kun plads til korte 

citater taget ud af en sammenhæng. 

  

Patologien kom på dagsordenen i bedste sendetid som del af et overordnet tema der 

omhandlede udfordringerne i sundhedsvæsenet og hvordan alle må tænke 

alternativt i et fag der er presset af speciallægemangel og øget produktion. De fleste 

patologiafdelinger har flyttet arbejdsopgaver fra lægerne til andre personalegrupper 

og hvilke opgaver der flyttes, er op til den enkelte afdelingers ledelse. Selskabet har 

tillid til at afdelingsledelserne prioriterer kvalitet og gevinsten for det samlede 

prøveflow i laboratorierne. 

 
 
BRANDING 
 
Bestyrelsen har indgået en aftale med et professionelt bureau om at udarbejde en 
interaktiv brochure. Brochuren skal bruges i alle de sammenhænge hvor vi ønsker at 
synliggøre og promovere vores speciale. Den kan bruges til studerende og 
Specialernes dag hvor vi ønsker at rekruttere nye læger til faget, men også til at 
positionere os i faglige og politiske sammenhænge.  
Indtil videre har flere medlemmer bidraget til brochuren som kommer til at indeholde 
forskellige interviews, fakta artikler om digital patologi, molekylær patologi og meget 
mere.  
 
Bestyrelsen vil afslutningsvis gerne takke alle de medlemmer der er udpeget til 
udvalgsposter og på den måde repræsenterer Dansk Patologiselskab i DMCG’er, 
medicinråd, guidelineudvalg, inspektorordning, styregrupper, databasegrupper og 
mange andre faglige og videnskabelige sammenhænge. Vi værdsætter jeres store 
arbejde og er meget afhængige af at patologiens stemme på den måde når ud i alle 
kroge af sundhedsvæsenet. 
 
 
Februar 2023 
 
 
Lene Buhl Riis 


