
 
 
 

DPAS bestyrelsesmøde 

 
Sted:  Online 
 
Tidspunkt:  Torsdag den 9. juni 2022 kl. 08.30-14.30 
 
Referat: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. maj 2022 

o Referater ligger i folderen på bestyrelsessitet 

2. Gennemgang af aktivitetslisten (alle) 

3. Økonomi (MW/alle) 

o Der er ikke kommet regnskab for årsmøde 2022 endnu. Forventes  

4. Årsmøde 2023-2026 

o Program for årsmøde 2023 (Bilag 1) 

 Gennemgås og der laves ikke umiddelbart ændringer. JHB og CBB går 

videre med evt foredragsholdere med tema indenfor organisation/ledelse 

o Datoer for årsmøde 

 Kontakt til Comwell for at reservere datoer foreslået i mail samt høre om 

der er mulighed for at være standby ved aflysninger af arrangementer i 

weekender i marts 

o Ny kontrakt med Comwell 

 Det besluttes at skrive kontrakt med Comwell tre år mere. Har endnu ikke 

modtaget ny kontrakt for 2023 

o Ny kontrakt med Kongreskompagniet (Bilag 2) 

 Enighed om at der tegnes ny tre-årig kontrakt med KK. GHJ tager kontakt 

5. Udvalg (alle) 

o Uddannelsesudvalg (SLE) 

 Evaluering af TS-kurser, utilfredshed med forplejning, men der gives kun 

lille beløb hertil, så forventningerne kan ikke være høje 

 Ny målbeskrivelse er klar. Træder i kraft 1/9-22 

o Udvalg for molekylærpatologi (JHB) 

 Diskussion om specialistuddannelse af molekylærbiologerne i patologiske 

afdelinger. Tager afsæt i en lægelig hoveduddannelse. Arbejdsgruppe 



under UMP med medlemmer udpeget af UMP. DPAS vil gerne støtte 

økonomisk ved at dække transport- og forplejningsudgifter 

o Informatikudvalg (GHJ) 

 Intet nyt 

o Udvalg for kvalitetsudvikling (GHJ) 

 Intet nyt 

o Udvalg for digital patologi (MW/SLE) 

 Kursus i digital patologi. Tilmeldingslink mm kommer snart og lægges på 

hjemmesiden. Skal også på Facebook.  

 Ønske om at gentage subgruppemøde ved årsmøde 2023 

o FYPA (JHB) 

 Planlægning for kursusdagen 23/11 er næsten på plads, ”Diagnostik i et 

krydsfelt” 

 Basiskursus 3-4/11 er helt på plads 

6. Kandidat til post i Dansk Kvalitetsdatabase for Mammascreening (GJE Bilag 3 og 4) 

o Hvis ikke flere kandidater 10/6 besked om at Anne Marie Bak Jylling har fået posten 

7. Stand ved Danske Kræftforskningsdage (Bilag 5) 

o Bestyrelsen har ikke umiddelbart mulighed for at deltage 

o Der søges om stand 

o Efterfølgende opslag på facebook om der er nogen, der er interesseret i at 

repræsentere patologien ved at bemande standen 

8. Interaktiv film i samarbejde med JSDanmark (CBB Bilag 6) 

o CBB er blevet kontaktet af firma, der arbejder med interaktive brochurer og har 

arbejdet med sundhedsvæsenet i DK og patologi i udlandet 

o Det aftales at starte samarbejdet op 

9. Forespørgsel fra LVS angående anmeldte fagområder (CBB Bilag 7) 

o På nuværende tidspunkt synes dette ikke relevant for patologi 

10. Patolog til DMSG’s (Dansk Myelomatose Studiegruppe) bestyrelse (LBR/GHJ) 

o Lene forsøger fortsat at få kontakt til formanden for gruppen 

11. Hjemmesiden (CBB) 

o Der sendes flere events til Sus 

12. Nyhedsbrev 

13. Udvalgsliste 

14. Meddelelser og evt. 



o Forespørgsel fra SUND KU 

o Karsten Nielsen går på pension og har meddelt at han fratræder sin stilling 

hos Styrelsen for Patientsikkerhed samt posten som inspektor 

o LBR har været til møde ang IVD-forordningen, hvor der var stort fremmøde 

og konstruktiv udveksling af erfaringer og planer for arbejdet 

Vel mødt! /Gitte 


