
 

 

 
 

DPAS bestyrelsesmøde 

 
Sted:  Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V 
 
Tidspunkt:  Fredag den 28. oktober 2022 kl. 11.00 – 17.30 
  Lørdag den 29. oktober 2022 kl. 09.00 – 15.00 
Tilstede: Alle (fredag dog CBB fravær) 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. august 2022 på Aarhus 

Universitetshospital 

o Referatet ligger i folderen på bestyrelsessitet 

Godkendt 

 

2. Gennemgang af aktivitetslisten (alle) 

Gennemgået og opdateret. 

 

3. Økonomi (MW, alle) 

MW har nu adgang til netbank. Aftaler overdragelse med Helle. 

 

4. Årsmøde 2023 

 Æresmedlem 

Betyrelsen foreslår Ulrik Baandrup, JHB arbejder på at finde nogen i Aarhus til at skrive en 

indstilling hertil. 

Tilmelding/udstillere - KK 

Placering af subgruppemøder til årsmøde 2023: 

Fredag 

 Digital patologi 

 Hæm 

 Mamma 

 Uro 

 ØNH 



 

 

 Bløddele 

 Foster 

Lørdag 

 Derma 

 GI 

 Molekylær 

 Lunge 

 Gyn 

 Nefro 

 Neuro 

Links gennemgået, der er fundet enkelte fejl i datoer. GHJ har lavet en fejlliste som 

sendes til KK. 

Vi har kigget på regnskabet for årsmødet 2022. Der er et overskud på ca.69.000. Vi 

lader deltagergebyr være uændret til 2023. 

 

 

 

5. Udvalg (alle) 

o Uddannelsesudvalg (SLE) 

Møde d.01.11.2023. 

 

o Udvalg for molekylærpatologi (JHB) 

Møde i UMP i fællesskab med DSKA. Snak om bekymringsbrev ifht. Nationalt 

genomcenter og fortolkning af somatiske sgd.svar (se evt). 

Status på specialist uddannelse: Der er lavet et udkast til målbeskrivelse, som evt. 

kan drøftes på mødet med de ledl. Ovl.  

Forventning fra udvalget til at der kommer et subgruppemøde i molekylærpatologi 

til årsmødet 2023. 

Kodning af molekylærpatologiske svar. Positive fund og negationer. DMCG’er kan 

komme med forslag til vejledninger (skal godkendes i IT udvalg). 

 



 

 

o Informatikudvalg (GHJ) 

Møde d.26.10. Arbejder på vejledning til ændring af svar oprettet på forkert  cpr.nr.  

Kodeønsker blev gennemgået. 

 

o Udvalg for kvalitetsudvikling (GHJ) 

Møde i ultimo september. Gennemgang af evaluering af subgruppemøder, der var 

stor begejstring. Udvalget vil kontakte de små subspecialer mhp. Hvilke der ønsker 

et subgruppe møde. 

Der var snak om udvalgets fremadrettede opgaver og evt. Tilretning af 

kommissorium. 

Pilotprojekt omkring kvalitetssikring af patologers diagnostiske arbejde. 

 

o Udvalg for digital patologi (MW) 

Møde d.30.09: Positive tilbagemeldinger på kursusdagen. Gentagelse af kursusdag 

med temaet AI. Næste møde i udvalget bliver sammen med interreg. ERFA gruppe. 

Er der brug for nationale retningslinjer for digitalpatologi? 

Der var snak om fremtidens laboratoriesystemer. 

Snak om at der ønskes subgruppemøde på det kommende årsmøde, evt. Som 

“open space” møde. 

 

 

o FYPA (JHB) 

Mange arrangementer i november med mange tilmeldte. 

Afvikling af virtuelle undervisningsseancer. 

Der er fundet et tema til netværksmødet: “ forskning i hverdagen”. 

 

 

6. Møde med ledende overlæger (udkast til dagsorden på OneDrive) 

Dagsorden er gennemgået og rettet til. 

 



 

 

7. Nyt fra logbog.net og evaluer.dk 

Ændrer navn til uddannelseslaege.dk og udrulles nu i efteråret. 

  

8. Arv til DPAS 

Enke kan afsætte ca.17.000 årligt, men det kræver registrering af skattemæssige årsager. 

Afklaring af om tilbuddet stadig står ved magt, inden vi lægger kræfter i det administrative 

arbejde. 

 

9. APMIS (bilag 1) 

Positiv holdning til forespørgsel, vi vil godt linke til apmis på hjemmeside og evt. Logo i 

årsmøde app. Vi spørger yderligere ind til vilkår (LBR) 

 

10. Hvordan kan subgruppernes arbejde organiseres fremadrettet – diskussion af form, 

placering under DPAS, økonomi, opgaver osv. (alle) 

Oplæg ved LBR – hvad gør andre specialer? 

Vi bliver enige om at benævne subgrupper som interessegrupper 

Ad økonomi diskuteres mulighed for at DPAS leverer et tilskud til interessegruppe møder. 

Det er nok ikke realistisk at DPAS står for fuld finansiering. Vi bliver enige om at levere 

tilskud til ét årligt møde udover årsmødet. 

Kan DPAS levere understøttende IT struktur – dokumentdrev, vores hjemmeside (med 

kontaktoplysninger). 

Organiseringen skal forankres i et kommissorium eller en vedtægtsparagraf. 

Vi vil udarbejde et forslag til vedtægtsændring vedrørende interessegruppernes 

organisering. Desuden et overordnet kommissorium som interessegrupperne kan arbejde 

ud fra. 

Der skal sendes referat til DPAS. 

Vi vil lave en inspirationsliste så det er nemt for interessegrupperne at komme i gang. 



 

 

11. Bekymringsbrev vedr. diplomuddannelse for bioanalytikere i histologisk mikroskopi og 

diagnostik (bilag 2a og 2b)  

Svar på bekymringsbrev gives efter mødet med cheflægerne ultimo november. 

Principielt ville vi gerne have været hørt/orienteret angående en ny uddannelse som 

involverer vores speciale. 

 

12. Høringssvar ifm. Dimensioneringsplanen. (bilag 3, 3a og 3b) (Alle) 

Diskussion om vi ønsker et øget antal årlige stillinger i forbindelse med gennemgang af 

bilagene. Vi rådfører med cheflægerne ang. behovet. 

 

 

13. Selskabets brochure (bilag 4 + 4b) 

6 selskaber har budt ind på at sponsorere/annoncere i brochure. Vi kan således få fuldt 

finansieret brochure på 16 sider (med reklame på 6 sider). Derudover mulighed for tilkøb af 

ekstra sider. 

Vi skal have et møde med firmaet med diskussion af indhold/form. 

Der brainstormes i “10 minutters input” skema. 

 

14. 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. 

lymfekræft (lymfomer) (bilag 5) (LBR) 

Skal i opslag ifølge vores interne regler (pga. 2. genudpegning). Diskussion om der skal 

laves retningslinjer fremadrettet. 

 

15. Henvendelse fra MedCom angående patologisvar (bilag 6) (LBR) 

o Ny repræsentant til Laboratoriemedicinsk referencegruppe og WebReq 

brugergruppen (afløser for Giedrius Lelkaitis) 

Det er et ret omfattende arbejde som kræver dyb indsigt i patologisystemet. Vi 

laver et opslag om at få en ny repræsentant til at gennemgå papirerne. 

 

16. Speciallægeanerkendelse fra DPAS (bilag 7) 



 

 

Vi vil gerne lave en “ceremoni” for nye speciallæger til årsmødet med uddeling af 

nål/emblem fra selskabet. Diskussion om hvordan vi skaffer navnene på de nye 

afdelingslæger. JHB kan trække lister via sundhedsstyrelsens autorisationslister. 

CBB kontakter vores logodesigner mhp. At få lavet et emblem. 

 

17. Hjemmesiden og Office365 

Vi bliver enige om at bruge office365 til kommunikation og dokumenter fremadrettet. 

Hjemmesiden er gennemgået. 

 

 

18. UEMS (LBR) 

Ny repræsentant for Danmark skal søges. Vi laver et opslag, når vi har haft kontakt til 

Carsten Rygaard. 

 

 

19. Nyhedsbrev 

Annoncering af foredragsholdere til årsmødet. 

Opslag til tillidshverv. 

Teasing af subgruppemøder til årsmødet. 

 

20. Udvalgsliste 

Gennemgået og rettet 

 

 

21. Meddelelser og evt. 

 Bekymringsbrev ifht. Nationalt genomcenter: 

Vi bakker op om bekymringsbrevet. Det kan med fordel også sendes orienterende til 

landets cheflæger og til sundhedsstyrelsens udvalg for specialeplanlægning. 

 Der er repræsentantskabsmøde i LVS d.10.11.2022 CBB deltager. 

 Middag for første møde efter årsmøde, foregår på Sjælland d.31.03.2023. 



 

 

 

22. Årshjul 

 

 

 


