
 
 
 
 
 
 

DPAS bestyrelsesmøde 
 
 
Sted:  Store konf., 3.sal. – Afd. for klinisk patologi,  

J.B. Winsløws Vej 15, 5000 Odense   
 
Tidspunkt:  Fredag den 1. april 2022 kl. 10:30 – 16:00  
 
 
 
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14.02.22 (virtuelt). 

o Referatet ligger i folderen på bestyrelsessitet og er medsendt dagsorden  

i. godkendt 

2. Konstituering af den nye bestyrelse (alle) 

o Beskrivelser af sekretæropgaver, kasséropgaver, næstformandopgaver 

i. Næstformand: Christian Brøchner 

ii. Kassérer: Marianne Waldstrøm (CBR opdaterer refusionsskema) 

iii. Sekretær: Gitte Hedegaard Jensen 

3. Bestyrelsesrepræsentanter i DPAS Udvalg, LVS m.fl. 

i. Informatikudvalg: GHJ 

ii. Udvalg for molekylær patologi: JHB 

iii. Udvalg for kvalitetsudvikling: GHJ 

iv. Uddannelsesudvalg: SLE 

v. Udvalg for digital patologi: MW 

vi. Web-ansvarlig: CBR 

vii. LVS: MW ny repræsentant, GHJ, LBR og CBR fortsætter 

viii. UEMS: LBR 

4. Gennemgang af aktivitetslisten (alle)  

i. CBR opdaterer med nye personer og fjerner gamle. 

5. Økonomi (alle) 

i. Afventer opgørelse fra KongresKompagniet 



6. Årsmøde 2022: 

o Opbygning af program (generelt) (alle)  

i. Udfordring med GF lørdag 

ii. Generelt godt årsmøde med rekord mange deltagere 

o Konferenceapp (alle) 

i. Udfordringer gennemgås.  

o Videnskabeligt program (CBR, alle) 

i. Ønske om et mere fælles foredrag 

ii. Afvikling af frie foredrag og posters fredag havde god respons 

iii. Posterwalk gennemgås. Afvikling planlægges af værtsafdeling 

o Subspecialegrupper (alle) 

i. Godt med tovholderfunktioner, ønsker om flere subgrupper næste gang 

o Refleksioner fra Comwell (LBR, CBR, GHJ) 

i. Bilag 1 

1. Gennemgås. Planlægges møde med Comwell efter evaluering med 

KK i fbm kommende bestyrelsesmøde. 

7. Opfølgning på generalforsamling (alle)  

o Foreløbigt referat medsendt dagsorden 

i. Godkendt (CBR opdaterer på drev inkl. lydfil) 

o Nye medlemmer i DPAS udvalg 

i. CBR inviterer til Udvalgsdrev. 

o Forslag fra medlemmer under evt. 

i. Strakssvar på sundhed.dk: Forespørgslen diskuteres. Lovkrav undersøges. 

8. Årsmøde 2023 (alle) 

i. Dato: 9.-11. marts 

ii. Brainstorming til næste gang mhp. Inviterede foredrag, opbygning af 

program og placering af GF 

9. Årsmøder 2024-2026 (alle) 

i. Brainstormer evt. nye steder, også via dialog med KK. 

10.  Overgang til Office365 (CBR) 

i. Orientering om overgang, proces i gang. 

11. Nyt fra udvalg: 

o Uddannelsesudvalg (tidl. HK) 



i. Nye medlemmer (Lene Gaardsmand Christensen. Signe Leth er ny 

kursistrep.) 

o Udvalg for molekylærpatologi (tidl. MWN) 

i. Nyt medlem (Lykke Grubach) 

o Informatikudvalg (GHJ) 

i. Intet nyt. 

o Udvalg for kvalitetsudvikling (GJH) 

i. Nye medlemmer (Therese Hansen og Gregers Rasmussen) 

o Udvalg for digital patologi (tidl. KBA)  

i. Nyt medlem: Kristi Bøgh Anderson 

ii. Kursus i Digital patologi 15.9.2022 

12. FYPA (JHB) 

i. 3 nye medlemmer (oplysninger sendes til CBR) 

ii. FYPA Basiskursus i november 

iii. Arbejder med FYPA Kursusdag 

iv. Orientering om podcastprojekt 

v. Orientering om ideer om case-delinger  

13. Møde med de ledende overlæger 2022 (LBR) 

i. Emner diskuteres, datoforslag ifbm Årshjul 

14. Danske Kræftforskningsdage (CBR) 

o 25.+26. august 2022  

o https://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/  

i. DPAS vil være repræsenteret med stand 

15. Hjemmesiden (alle) 

i. Gennemgås 

ii. Lungecancer gruppe slettes (både Nyheder og stillingsopslag) 

iii. Blærecancer: genopslag 

iv. Pancreascancer: ingen ansøgninger 

v. Nyheder omkring Årsmøde fjernes 

vi. CBR: til Sus: Danske Kræftforskningsdage, Digtial patologidag dato mm. 

vii. Nye vedtægter lægges op 

viii. Nyt UMP-kommisoriium lægges op 

ix. Opdatering af udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer (NB: GHJ mail) 

x. Nyhed: Opdateret Vidensbank 

https://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/


xi. Kontakt DPAS: Ændres sekretærnavn (GHJ) 

16. Nyhedsbrev (LBR, alle) 

i. Punkter gennemgås 

17. Udvalgsliste (CBR, alle) 

i. Sara Rørvig i DLCG (2022) 

ii. Kathina Sørensen i DaLuPa (formand) (2022) (erstatter Karen Ege Olsen) 

iii. Jolinda Iris van Heusden (Cervixcancer guideline gruppe under DGCG) 

iv. CBR opdaterer liste 

18. Meddelelser og evt. 

i. Orientering fra arbejde i underarbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen mhp 

Revision af lægelige videreuddannelse (MW, LBR) 

19. Årshjul 

i. Mødekalender 

20. Socialt program 

 

 

Vel mødt – Christian 

 

Årshjul - mødekalender 

2022 

25.4 kl 10: – med KK, virtuelt 

9.5: Comwell, fysisk 

9.6: Virtuelt, heldags 

30.8: Aarhus, fysisk 

28.-29.10: København, internat 

21.11: Inkl. møde med de ledende overlæger (Domus Medica) 

 

2023 

20.1: Aarhus, fysisk 

6.2: Virtuelt, heldags 

9.-11.3: Årsmøde 2023 

31.3: Konstituerende bestyrelsesmøde 



 


