
 

 

 
 
 
 
Dato: 03.09.2020 kl.20 

Sted: web 

Deltagere: Gaya, Line, Trine, Anna, Kristi og Huda  

Afbud: Arnim  

Referent: Huda  

 
1. referat fra sidste møde: godkendt  
2. Opfølgning på den interne Aktivitetslister -  
3. Nyt fra DPAS  

Tre DPAS møder afholdt siden sidst (maj, juni og august). Ny hjemmeside er blevet 
lanceret med nyt layout. Årsmødet 2021 er blevet diskuteret. Planlægning af fysisk 
møde er sat på standby pga. corona-situationens udvikling. Man vil ikke risikere at 
skulle aflyse en evt. årsmøde af økonomiske årsager. Evt. bliver tale om en endag-
møde med generalforsamling samt enkelte aktiviteter som fremlæggelse af 
forskningsprojekter. Dette er dog endnu ikke afgjort officielt endnu.  

4.  Nyt for udvalg i digital patologi – er en arbejdsgruppe i DPAS. Kristi er medlem i 
denne gruppe. Kristi fortæller om arbejdsgruppen. Det forslås at punkterne ”nyt fra 
udvalg i digitalpatologi” og ”nyt fra udvalg for kvalitetssikring” tilføjes som fast pkt 
på dagsordenen.  

5. Basis-kursus (Huda) – Invitation er lagt på hjemmesiden og sendt ud til FYPA 
kontaktpersoner. 16 er tilmeldt og der er nu lukket for tilmelding. Kristi får liste med 
deltagernes navne fra Arnim. Trine kommer til at være der på dagen og hjælper til 
med det praktiske, bl.a. printe beviser. Huda sørger for at bestille forplejning, købe 
gavekort.  

6. Stillingsopslag. Det diskuteres om det er en god ide at man som introlæge sidder i 
det regionale ansættelsesudvalg.  
Der kan søges til stillingerne repræsentant eller suppleant. Opslagene skal ud ved 
det næste nyhedsbrev og stillingerne skal være besatte ved årsskiftet. Der 
udarbejdes en formulering til stillingsopslaget, hvor det nævnes at stillingen er 3 årig 
og slutter når man er færdig med hoveduddannelsen. Trine skriver den endelige 
formulering og sender den ud.  
Vi aftaler at der fremover skal udarbejdes et excel-ark, hvori der skal stå hvilke 
personer, som besætter hvilke stillinger samt fra hvilken fra dato de er blevet valgt. 
Herudover skal der stå hvor længe ansættelsesperioden er. Sekretæren skal stå for 
opdatering af denne.  

7. Emner til næste møde: -  
8. Næste møde: Start november, hvor vi fordeler poster til de opslåede stillinger og 

evaluerer basis-kurset.   
3. november kl. 20. Virtuelt møde.   
 

9. Evt.  
Line og Gaya: online-hudkursus var fagligt rigtig godt. Der var meget interaktion og 
quiz mv. Det løser også nogle problemer i forhold til at man godt kan deltage i kurset 



ved sygdom osv. Det kunne være et argument for, at man ikke nødvendigvis skal 
aflyse kommende HU-kurser.  
Line: foreslår om man kunne på nyhedsbrevet kunne slå op, hvem der var blevet 
ansat som nye H-læger i de enkelte regioner. Det forslås at man slår det op på 
hjemmesiden. GDPR? Kristi tager det op til DPAS.  
 

    


