
 
 
 
 
 
 

DPAS bestyrelsesmøde 

 

Sted:  Afdeling for Patologi, Herlev Hospital 

 

Tidspunkt:  Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 10.15 – 14.00 

 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. maj 2021 på Rigshospitalet 

o Referatet ligger i folderen på bestyrelsessitet 

o Referatet er godkendt 

2. Gennemgang af aktivitetslisten (alle) 

o Aktivitetslisten gennemgås 

3. Økonomi (HK, alle) 

o Intet nyt 

4. Årsmøde 2022 

o Afbestillingsbetingelserne skal diskuteres med Comwell i Kolding 

o Udstillerpotalen til årsmødet åbnes primo oktober 2021 

5. Udvalg (alle) 

o Uddannelsesudvalg (HK) 

• Kursus i digitalpatologi har der ikke været interesse for at afholde lige nu 

• Der kan planlægges et efteruddannelseskursus i molekylær patologi i 

samarbejde med UMP, hvor UMP primært står for programmet 

• Der arbejdes på et kursus for UKYL, uddannelsesansvarlige overlæger 

og PKL i den nye målbeskrivelse 

o Udvalg for molekylærpatologi (MWN) 

• Nyt forslag til kommissorieændring kan være at formanden kan være 

enten molekylærbiolog eller læge. Mindst en af dem der vælges til 

udvalget skal være læge. 

o Informatikudvalg (GHJ) 

• Intet nyt 



o Udvalg for kvalitetsudvikling (GHJ) 

• Intet nyt 

o Udvalg for digital patologi (KBA) 

• Intet nyt 

o FYPA (KBA) 

• Lærke Valsøe Bruhn er ny juniorinspektor i Region Syddanmark 

• Der arbejdes med en ny model for FYPAs introkursus for introlæger  

6. Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i mavesæk og mavemund – Mikkel Eld ønsker at 

trække sig fra posten som udvalgsmedlem. Der skal findes et nyt udvalgsmedlem. 

o Der laves nyt opslag til posten  

7. Dansk Pancreas Cancer Gruppe – bilag 01-05 

o Martine Borrisholt og Deepthi Chiranth tildeles de ledige poster 

8. Høring - vedtægter og vejledning for styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser – 

bilag 06-10 

o DPAS’ bestyrelse har ingen kommentarer til høringsmaterialet  

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

Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler – bilag 11-12 

o Tina Klitmøller Agander tildeles den ledige post, Torben Steiniche fortsætter i 

udvalget 

10. Invitation til indstilling af emner til Lærings- og Kvalitetsteams – bilag 13-16 

o Der laves et opslag på DPAS’ hjemmeside med deadline 15. august 2021 

11. Høring over udkast til vejledninger om journalføring i sundhedsvæsenet 31-1001-288 – 

bilag 17-24 

o DPAS’ bestyrelse har ingen kommentarer til høringsmaterialet 

12. Høring over udkast til vejledning om ansvarsforholdene mv. ved brug af telemedicin, 31-

1001-294 – bilag 25-28 

o DPAS’ bestyrelse har ingen kommentarer til høringsmaterialet 

13. Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. hoved- og halskræft – bilag 

29 

o Posten slås op igen  

14. Nationalt Genom Center - Udpegning af medlemmer til specialistnetværk vedr. 

Uhelbredelig kræft - frist 21. juni – bilag 30 

o Torben Steiniche tildeles posten  

15. Nationalt Genom Center - Udpegning af medlemmer til specialistnetværk vedr. 

Hæmatologisk kræft - frist 21. juni – bilag 31 



o Tildelingen af posten afventer 

16. Nationalt Genom Center - Udpegning af medlemmer til specialistnetværk vedr. 

Nyresvigt - frist 21. juni – bilag 32 

o Tildelingen af posten afventer  

17. Nationalt Genom Center - Udpegning af medlemmer til specialistnetværk vedr. Føtal 

medicin - frist 21. juni – bilag 33 

o Tildelingen af posten afventer  

18. Nationalt Genom Center - Udpegning af medlemmer til specialistnetværk vedr. Sjældne 

sygdomme hos voksne - frist 21. juni – bilag 34 

o DPAS’ bestyrelse undlader at indstille nogen til posten 

19. Vælg Klogt: Giv input til unødvendig behandling – bilag 35 

o Der laves et opslag til DPAS’ hjemmeside 

20. Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtel, galdegange og lever – bilag 36-37 

o Mail fra Anne Marie Bak Jylling diskuteres 

21. Udpegning af repræsentanter til projekt 'Nyt logbog.net og evaluer.dk' – bilag 38-39 

o Der laves et opslag til posterne på DPAS’ hjemmeside 

22. Hjemmesiden (alle) 

o Hjemmesidens indhold gennemgås og revideres 

23. Nyhedsbrev (LBR, alle) 

o Nyhedsbrevets indhold gennemgås 

24. Udvalgsliste (alle) 

o Udvalgslisten gennemgås og revideres  

25. Meddelelser og evt. 

o Intet nyt 

26. Årshjul 

o Næste møde bliver internat i Nyborg den 10. september 2021 

o Online formøde den 7. september 2021 kl. 8.15 

 

 

 


