
 
 
 

DPAS bestyrelsesmøde 

 
Sted:  Aarhus Universitetshospital, Skejby 
 
Tidspunkt:  Tirsdag den 30. august 2022 kl. 10.00-15.30 
 
Referat: 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. juni 2022 

o Referater ligger i folderen på bestyrelsessitet 

o Godkendt 

2. Gennemgang af aktivitetslisten (alle) 

o Opdateret 

3. Økonomi (MW/alle) 

o Der er en del papirarbejde mht overdragelse af kontorettigheder. MW sender 

underskriftside rundt til resterende del af bestyrelsen 

o Refusioner kan med fordel udskydes lidt hvis muligt 

o Regnskab for årsmøde 2022 afventes 

4. Årsmøde 2023(-2026) 

o Program for årsmøde 2023 

 Foredrag om ledelse og selvledelse er endelig bekræftet til lørdag 

 Foredrag om pseudoarbejde koster en del mere, men det besluttes at 

booke én foredragsholder til et foredrag á en time fra 9-10 fredag 

 Ønske om at udvide subgrupperne med gyn. Der kan evt være flere af de 

mindre subspecialer, der kan være interesseret, bløddele, neuro, nefro, 

føtal. Kvalitetsudvalget forsøger at finde ud af, om alle subspecialer er 

interesseret i et møde 

 Der udbydes igen rejselegater og fripladser til stud.med. 

o Ny kontrakt med Comwell 

 Kontakt til KK og Comwell ang. Nye kontrakter og igangsættelse af proces 

med udstillere osv. GJE tager kontakt 

o Ny kontrakt med Kongreskompagniet 

5. Udvalg (alle) 

o Uddannelsesudvalg (SLE) 



 SLE ikke til stede 

o Udvalg for molekylærpatologi (JHB) 

 Der arbejdes på at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde på at 

oprette videreuddannelse til molekylærbiologer 

o Informatikudvalg (GHJ) 

 Mange kodeønsker 

 Der arbejdes endvidere på retningslinje for håndtering af rekvisitioner 

oprettet på forkert CPR-nummer 

o Udvalg for kvalitetsudvikling (GHJ) 

 Der har ikke været afholdt møde siden sidst 

o Udvalg for digital patologi (MW) 

 Fortsat planlægning af temadag om DIPA 

o FYPA (JHB) 

 Virtuel undervisning er en succes og mange deltager. Fremadrettet 

planlægges disses gerne lokalt og afholdes af de enkelte afdelinger gennem 

kontaktperson 

 Basiskursus og kursusdag er på plads 

6. Stand ved Danske Kræftforskningsdage 

o Der søges igen om stand i 2023 

7. Orientering om arbejdet med den lægelige videreuddannelse, Bilag 1 (LBR) 

o Arbejdet er afsluttet i underarbejdsgrupperne, der skulle undersøge muligheden for 

at sammenlægge/ensrette parakliniske specialer samt retsmedicin og patologi eller 

dele indhold og kurser i de enkelte uddannelser. De endelige rapporter er afleveret 

til sundhedsstyrelsens overarbejdsgruppe 

8. Henvendelse fra Dansk Neuroonkologisk Gruppe, Bilag 2 (LBR) 

o Der tages kontakt til de nuværende medlemmer om de vil fortsætte i bestyrelsen 

9. Mødet med ledende overlæger (alle) 

o 21/11-22 på Domus Medica 

o Implementering af den nye målbeskrivelse særligt med fokus på de nye krav til 

molekylærbiologiske analyser 

o Status på digital patologi 

o Lene udarbejder en foreløbig dagsorden, og de ledende får senere mulighed for at 

supplere 

10. Dagsorden til internatmøde (alle) 



o Hvordan skal DPAS fascilitere subgruppemøderne i fremtiden? Hvordan opbygges 

subgrupper i andre specialer. Arbejde med guidelines, digitale platforme, referere 

til DPAS, etc…? 

11. Inspektorordning (LBR) 

o Inspektoropslag vedr videreuddannelsesregion Nord på hjemmesiden 

12. Hjemmesiden (CBB) 

o Opdateret 

o Office 365 løsning er snart klar 

13. Nyhedsbrev 

14. Udvalgsliste 

o Opdateret 

15. Meddelelser og evt. 

o Vil Simon evt overtage dele af sekretærposten, fx dagsorden, referat? 

Vel mødt! /Gitte 


