
Referat af møde i udvalg for kvalitetsudvikling d. 10. oktober 2017 

Deltagere: Susanne Eiholm, Bettina Filtenborg-Barnkob, Lene Riis 

Afbud fra Tinne Laurberg og Anja Høegh Brügmann 

 

Mødet blev afholdt som et telefonmøde da det ikke lykkedes at få etableret videokonference. Umiddelbart 

skyldes det at systemerne der anvendes i hhv. Roskilde og Herlev ikke umiddelbart kan snakke sammen. 

Inden næste møde vil vi forsøge at finde en fælles platform så videokonference er muligt. 

1. Organisation af subgruppemøderne 

Udvalg for kvalitetsudvikling ser det ikke umiddelbart som vores opgave at organisere subgruppemøderne, 

men er indstillede på, som en del af vores kvalitets arbejde, at evaluere selve ideen med subgruppemøder 

(med input fra tovholdere og deltagere) efter en periode på fx 3 år.  

2. Bestyrelsen har opfordret udvalget til at komme med forslag til strukturen for subgruppemøderne. 

Vi mener som udgangspunkt ikke at det er udvalget, der skal bestemme strukturen for de enkelte 

subgrupper. Udgangspunktet for subgrupperne er forskelligt, f.eks. mødes gastropatologerne jævnligt i 

DCCG regi, mens det samme måske ikke er tilfældet for gynækopatologer. Det der er behov for at drøfte vil 

derfor være forskelligt i grupperne. VI foreslår at man lader det være op til tovholderne at definere 

indholdet, gerne med input fra kollegerne. Nogle grupper har behov for at diskutere retningslinjer eller nye 

klassifikationer, mens andre hellere vil have et fagligt oplæg fra en intern foredragsholder.  Som eksempel 

kan nævnes at der ved gas-mødet blev nedsat en gruppe, som var ansvarlige for at arrangere mødet i 2018 

med udgangspunkt i input fra deltagerne i subgruppen. På den måde er det heller ikke tovholderen, som 

skal udføre et stort arbejde hver gang. Udvalg for kvalitetsudvikling kender ikke behovene i de enkelte 

grupper og er bekymrede for om for meget styring vil betyde at de enkelte faglige behov i subgrupperne 

ikke opfyldes. Man kunne foreslå at tovholderne mødes for at inspirere hinanden og udveksle erfaringer.  

Vi mener, at det bliver svært udelukkende at have postersessioner i forbindelse med subgrupperne. Vil der 

ikke være en rest som ikke kan lægges ind under grupperne? Fx postere om kvalitetsarbejde, eller postere 

om emner, som ikke er repræsenteret ved en subgruppe. 

Antallet af deltagere kan nok ikke estimeres. En del speciallæger har mere end et subspeciale og vi ved ikke 

på forhånd hvilken subgruppe de vælger at deltage i. Tilsvarende kan man ikke forudsige hvor de yngre 

læger vælger at deltage. Måske kan det lægges ind som en del af tilmeldingen at deltagerne kommer med 

et foreløbigt bud på hvor de vil gå hen?  

 

Lene, Bettina og Tinne er på valg og er alle villige til genvalg. 

Lene indkalder til et nyt møde (video) om ca. 1. mdr. og derudover planlægges et fysisk møde i januar i god 

tid inden årsmødet i marts 2018. 


