
 
 
 

DPAS bestyrelsesmøde 

 
Sted:  Comwell Kolding, Skovbrynet 1, Kolding 
 
Tidspunkt:  Mandag den 9. maj 2022 kl. 10.00-15.30 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af referat fra virtuelt evalueringsmøde med Kongreskompagniet den 25. april 

2022 og konstituerende bestyrelsesmøde på OUH 1. april 2022. 

o Referater ligger i folderen på bestyrelsessitet 

o Godkendt 

2. Gennemgang af aktivitetslisten (alle) 

3. Økonomi (MW/alle) 

4. Evaluering af årsmøde 2022 og diskussion om årsmøde 2023 

o Deltagelse af Comwell 

o Oplæg ang tid til annullering af værelser, således at der kan ske en vurdering af 

antallet af tilmeldinger før frist for afbestilling af værelser 

o Ny kontrakt 2023 fremsendes til KK 

o 2024-2026 diskuteres og der bedes om tilbud fra Comwell samt forslag til mulige 

weekender 

o Mail til KK ang tilbud fra Odeon, Odense 

o Der laves udkast til nyt program til 2023 (findes på dokumentdrevet) 

5. Udvalg (alle) 

o Uddannelsesudvalg (SLE) 

 Møde i uge 20 

 Tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen har godkendt den nye 

målbeskrivelse (LBR) 

 Opdatering af logbogen implementeres endeligt 2023 (CBB) 

o Udvalg for molekylærpatologi (JHB) 

 Kort møde med planlægning af kombineret UMP/DMPG møde forud for 

årsmøde i Kliniske akademikere med planlægning af kurser inden for 

molekylærpatologi målrettet molekylærbiologer forud for evt autorisation 

o Informatikudvalg (GHJ) 



 Møde til efteråret 

o Udvalg for kvalitetsudvikling (GHJ) 

 Intet møde siden sidst 

o Udvalg for digital patologi (MW/SLE) 

 Kursusdag i september under planlægning 

o FYPA (JHB) 

 Konstituerende bestyrelsesmøde 

 Basiskursus langt i planlægning 

 Kursusdag planlægges slut november 2022 

 Podcast-gruppe under opbygning 

6. Kandidat til post i DAHANCA (GHJ) Bilag 1 og 2 

o Tina Agander tildeles posten 

7. Invitation til fremtidens sundhedsvæsen og LVU (LBR) Bilag 3 og 4 

o Interesserede bestyrelsesmedlemmer tilmelder sig. Endvidere lægges invitationen 

op på hjemmesiden 

8. Arv fra Klaus Hou Jensen (LBR) 

o Tung proces at få pengene frigivet. Tages op igen ved august-møde 

9. Henvendelse fra APMIS (LBR) Bilag 5 

o Der planlægges et onlinemøde med Louise Kruse fra Apmis ved bestyrelsesmøde 

9/6 til afklaring af muligheder mm omkring samarbejde 

10. Patolog til DMSG’s bestyrelse (LBR) Bilag 6 

o Mail retur til DMSG at bestyrelsesmedlemmer sædvanligvis vælges af 

generalforsamlinger, men at vi gerne anbefaler Hanne Møller 

11. Ny netværksgruppe for øvre GI-, lever og pancreaspatologi (GHJ) 

o Diskussion af netværksgruppers placering og mulighed for brug af hjemmeside. 

Skal diskuteres på internatmøde 

12. Tilmelding til Danske Kræftforskningsdage er åben (LBR/GHJ) 

o Stand tilmeldes 

13. Hjemmesiden (CBB) 

o Intet nyt 

14. Nyhedsbrev 

o Afventer til efter junimøde 

15. Udvalgsliste 

o Tina Agander og Mie Kristensen tilføjes under hhv DAHANCA og DARENCA 



16. Meddelelser og evt. 

o Arbejdsgruppe omkring sammenlægning af uddannelseselementer i 

patologi og retsmedicin har færdiggjort deres rapport, der ser ud til at 

anbefale begrænset fælleselementer 

o Ide til kursus under uddannelsesudvalget omkring supervision ved 

mikroskopet/skærmen 

Vel mødt! /Gitte 


