
 
 
 
 
 
 

DPAS bestyrelsesmøde 

 

Sted:  Patologiafdelingen, Rigshospitalet 

 

Tidspunkt:  Fredag den 7. maj 2021 kl. 10.00 – 15.00 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2021 i Herlev 

o Referatet ligger i folderen på bestyrelsessitet 

o Referatet er godkendt 

2. Godkendelse af referat fra DPAS’ generalforsamling den 12. marts 2021 

o Referatet ligger i folderen på bestyrelsessitet 

o Referatet er godkendt 

3. Konstituering af bestyrelsen  

o Bestyrelsen fortsætter uændret inklusive fordelingen af udvalgsposterne 

4. Gennemgang af aktivitetslisten (alle) 

o Aktivitetslisten gennemgås og opdateres 

5. Økonomi (HK, alle) 

o Prisen for det virtuelle årsmøde for 2021 er indtil videre ca. 26.000kr. 

o Fakturaen for PathoPulse platformen er betalt via selskabets kassebeholdning 

og beløbet fordeles til betaling i afdelingerne 

6. Status efter afholdelse af virtuelt årsmøde 2021 

o Det er bestyrelsens opfattelse at selskabets virtuelle årsmøde 2021 

omstændighederne taget i betragtning var en succes  

7. Årsmøde 2022 

o Der satses på et fysisk årsmøde for selskabet 2022 i Kolding 

o Rigshospitalet vil fortsat gerne være værter for mødet 

8. Udvalg (alle) 

o Uddannelsesudvalg (HK) 

• Ny formand er Johanne Lade Keller 



• Nyt medlem Mette Kjølhede Nedergaard 

• Andre udvalgsmedlemmer er Iben Johnsen, Søren Palmelund Krag, 

Trine Plesner og Helle Knudsen 

• Kursistrepræsentanter er Anna Kylbergh, Eva Graversen og Lada 

Thomsen  

• Der er afholdt et enkelt virtuelt møde siden sidst. Der har været forslag 

om et vejlederkursus inden for vejledning i patologi  

o Udvalg for molekylærpatologi (MWN) 

• Ny formand er Louise Laurberg Klarskov  

• De øvrige medlemmer er Marie Fredslund Breinholt, Dorthe Ørnskov, 

Estrid Høgdall, Martin Wirenfeldt Nielsen 

• Udvalget skal gennemgå kommissoriet og selskabets vedtægter, 

hvorvidt de fortsat er aktuelle og vurdere, hvorvidt disse skal opdateres 

og give tilbagemelding til bestyrelsen i forhold hertil  

• UMP kan fremover rådgive i certificering af analyser i forhold til IVD-

analyser og akkreditering  

o Informatikudvalg (GHJ) 

• Informatikudvalget fortsætter uændret 

• Formand er Giedrius Lelkaits  

• Andre medllemmer er Rikke Karlin Jepsen, Nina Karnøe Bentzer, Lise 

Bendrot Asmussen, Sara Rørvig og Gitte Hedegaard Jensen 

o Udvalg for kvalitetsudvikling (GHJ) 

• Ann Brinch Madelung 

• Kamilla List Jensen er nyt medlem 

• Øvrige medlemmer er Rouzbeh Salmani, Line Raaby Stenbeerg og Gitte 

Hedegaard Jensen 

o Udvalg for digital patologi (KBA) 

• Der var møde den 12. april hvor udvalget blev konstitueret  

• Formanden er Niels Marcussen 

• Øvrige Medlemmer er Simon Lenler-Eriksen, Sine Huus Pedersen, 

Elisabeth Specht Stovgaard, Rouzbeh Salmani, Jacob Secher Ejlertsen, 

Dorit Krustrup og Kristi Bøgh Anderson 

• Udvalget arbejder med standardisering af monitorer 

• Udvalget arbejder juridiske aspekter af digital patologi 

o FYPA (KBA) 



• Den nye bestyrelse blev konstitueret ved bestyrelsesmødet 22. marts 

2021 

• Bestyrelsens formand er Kristi Bøgh Anderson 

• Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Trine Aaquist, Anna Kylbergh, Line 

Raaby Steenberg, Jens Haugbølle Bjerre Thomsen, Ulrik Korsgaard, 

Christoffer Blegvad, Frances Reznitssky 

• FYPA vil gerne snart afholde basiskurset igen fysisk 

• Der mangler en ny juniorinspektor i Region Syddanmark 

9. Joint grant organization – NanoString (MWN) – bilag 01 

o DPAS ønsker ikke at et samarbejde om den type grants 

10. Orientering vedr. dimensioneringsplan - og forslag til handling (MWN) – bilag 02 

o LBR har sendt opfølgende kommentarer til Sundhedsstyrelsen  

11. Dansk Patologiselskab: 2-årig gen- eller nyudpegning af et til to medlemmer til 

Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler (MWN) – bilag 03 

o Der laves opslag til en post på hjemmesiden med deadline i overskriften  

12. Ny kursusplatform (CBB) – bilag 04-05 

o Det første TS-kursus er afholdt, og det er forløbet godt 

o Der aftales, hvad virksomheden må publicere omkring samarbejdet i 

kommercielt øjemed 

13. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (MWN) – bilag 06 

o Der laves et opslag til posterne med henblik på at rekruttere patologer fra de 

behandlende sygehuse 

14. Hjemmesiden (alle)  

15. Nyhedsbrev (LBR, alle) 

o Bestyrelsen er konstitueret  

o Henvendelse angående dimensioneringsplanen  

o Henvendelse angående Nationalt Genomcenter 

o Opslag om tillidsposter 

o Annoncering af nye hoveduddannelseslæger  

o Årsmødet 2022 bliver et fysisk årsmøde 

16. Udvalgsliste (alle) 

o Udvalgslisten opdateres og ajourføres  

17. Meddelelser og evt. 

o Der skal laves et opslag til Medicinrådets fagudvalg vedr. hoved- og halskræft 

18. Årshjul 



o Næste bestyrelsesmøde bliver 8. juni 2021 i Odense (formøde 1. juni kl. 9.30) 

o Internat 10.-11. september 2021 i Nyborg (formøde den 7. september kl. 8.15) 

o Virtuelt møde med KongresKompagniet 5. oktober 2021 kl. 8 

o Bestyrelsesmøde 12. november 2021 i Herlev 

o Virtuelt møde 9. december kl. 8-11 

o Bestyrelsesmøde 21. januar 2022 i Aalborg 

o Virtuelt møde 14. februar 2022 kl. 8-12 

o Årsmøde 10.-12 marts 2022 

o Bestyrelsesmøde 1. april 2022 

 

Martin 

 


