
 
 
 

DPAS bestyrelsesmøde 

 
Sted:  Virtuel 
 
Tidspunkt:  Torsdag d.08.12.2022 kl.09-11 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet i Domus Medica, KBH d.21.11.2022 (inkl. Møde med 

cheflægerne). Godkendt, Cheflæge delen sendes til cheflægerne. 

o Referater ligger i folderen på bestyrelsessitet 

2. Gennemgang af aktivitetslisten (alle) Gennemgået 

3. Økonomi (MW/alle) MW har nu fået alle adgange. Ellers intet nyt. 

4. Udvalg (alle) 

o Uddannelsesudvalg (SLE) Intet nyt.  

o Udvalg for molekylærpatologi (JHB) Intet nyt siden sidst.  

o Informatikudvalg (GHJ)  GHJ ikke til stede. CBB gør opmærksom på at der er 2 

medlemmer på valg til årsmødet. 

o Udvalg for kvalitetsudvikling (GHJ) GHJ ikke til stede. 

o Udvalg for digital patologi (MW) Intet møde siden sidst. Næste møde i Januar.  

o FYPA (JHB)  I den forgangne måned afholdt kursusdag og basis kursus. Evalueringer 

ikke gennemgået endnu, men indtryk af at det er gået godt. Nyhedsbrev på vej. 

Kristi er udvalgt til ansættelsesudvalget i videreuddannelsesregion nord. 

5. Opfølgning på specialist uddannelse i molekylærpatologi (alle) Det diskuteres om et 

uddannelsesudvalg skal ligge under UMP eller være et selvstændigt udvalgt. Der er enighed 

om at førstnævnte er en god løsning. Det vil være ønskværdig med mere end 1 patolog og 

også repræsentation af en molekylærbiolog under “uddannelse”. MW foreslår at DPAS får 

en større rolle i høringsfasen, således at det bliver afsendt i fællesskab. 

6. Opfølgning/status på brochure (CBB) CBB har klarificeret tidshorisonten. Bjarne og Trine 

har sagt ja til forskningsafsnittet. Der er hvervet 1 YL (Kristi), der mangler stadig 1. Niels 

Marcussen vil gerne bidrage til afsnittet om digital patologi. LBR skriver om DPAS, JHB om 

FYPA. Molekylær mangler stadig, evt. Også en til at beskrive det daglige arbejde som 

speciallæge i patologi. 

7. Opfølgning på bekymringsbrev vedr. NGC (LBR) Brevet er sendt ud.  



8. Årsmøde inkl. dagsorden til generalforsamling (alle) CBB har lavet et udkast til dagsorden. 

Inputs til årsberetning. Anja Brügman foreslås som dirigent.  

9. Ansøgere til ledige poster? (alle) afventer 

10. Sundhedsstyrelsens status på inspektor besøg (LBR) (bilag 01) Der ønskes 1-2 

juniorinspektorer pr. Region. FYPA søger yderligere der hvor der mangler. 

11. Invitation til deltagelse i arbejde om fremme af brugen af kunstig intelligens inden for 

kræftområdet (LBR) (bilag 02) Der ønskes yderligere information om arbejdsgruppen. LBR 

spørger ind til dette, og retter henvendelse til Niels Marcussen. Der drøftes videre via 

mailkorrespondance. 

12. Hjemmesiden (CBB) gennemgået. 

13. Nyhedsbrev Næsten klart. 

14. Udvalgsliste intet nyt 

15. Meddelelser og evt. Ang. Smittestuer. Vi er ved at afklare antallet af 

smitteobduktioner på landsplan (CBB) 

Vel mødt!  


