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Referat af DSCHs bestyrelsesmøde  
Onsdag den 20. september 2017 

 
Sted:  Rigshospitalet, Teilumbygningen, 4. sal, Konferencerummet 
 
Tid:  16.30 - 18. 00 
 
Fortæring: Te, kaffe og kage (Marianne R) 
 
Afbud:  Ingen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt 

 
2. Evaluering af Lunge mødet 

Det var et rigtig godt og meget velbesøgt møde med ca. 70 deltagere. Det var gode foredrag 
og en god diskussion både under og efter mødet. Der var et forslag om at indkøbe nogle 
labels til navneskilte (navn og ansættelsessted) til deltagerne til netværkspunktet. Dette 
prøves ved næste møde. 
 

3. Highlights fra Mariannes tur til ICCH, Tyrkiet 
Det var et møde på et højt videnskabeligt niveau indenfor et område, der ikke er meget 
relateret til vores målgruppe. Der var i alt ca. 100 deltagere. Organisatorisk manglede der en 
del. Vi vil overveje om vi skal bibeholde medlemskabet af IFSHC.   

 

4. Status på kontingentopkrævningerne og det rod Lægeforeningens nye medlemssystem 
har forårsaget.  
Der er forlænget svartid på henvendelser til lægeforeningen pga. det nye IT-system, som blev 
taget i brug for ca. 1 år. Der mangler en del kontingentindbetalinger på nuværende tidspunkt, 
så vi frygter at vi har mistet en del medlemmer. Marianne P har været i dialog med 
Lægeforeningen på grund af mange fejlregistreringer i det nye system. De vil rigtig gerne at 
medlemmerne bliver registreret så de får adgang til lægeforeningens hjemmeside, hvor de så 
kan rette i egne oplysninger hvis de er forkerte. Marianne P har udarbejdet et lille skriv til det 
næste Nyhedsbrev og hjemmesiden med information om de nye medlemssystem. I øjeblikket 
kan nye medlemmer indmelde sig via linket til lægeforeningen på DSCHs hjemmeside, men 
det er ikke muligt at udmelde sig med mindre man har fået adgang til systemet. 
 

5. Planlægning af kommende møder 

   Diagnostik og behandling af hjernetumorer – Onsdag d. 29 november kl. 15.30 – 18.00 
Henrik Dam auditoriet på Panum 

o Marianne R laver en opdatering af programmet til Nyhedsbrevet 
o Fortæring: Marianne P sørger for sandwich, glas og servietter 
o Fortæring: Sara og Tove sørger for frugt, vand og hvidvin 
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o Marianne R har aftalt, at der opsættes borde udenfor til efterfølgende netværk 
o Karina tager labels og tusser med 
o Marianne R sørger for gaver (4 stk.) til foredragsholdere  
o Karina sørger for et eksemplar af Histokemiens Historie i Danmark til hver af 

foredragsholderne 
o Marianne P kontakter mulige firmaer mht. udstilling 

 

   Præsentation af møde om coloncancer foråret 2018 (Tove).  
o Der er fokus på kirurgisk og onkologisk behandling og på nye biomarkører. Tove 

arbejder videre med et endelig program og vender tilbage. 
 

6. Ideer til kommende møder 

   Tumorimmunologi – udsættes indtil videre 

   Nye behandlingsformer (elektrokemoterapi, PD-L1 behandling, CTLA-4, tumor-
embolisering og andre nye teknologier) – efteråret 2018: Sara og Tove   

   Interstitielle nyresygdomme eller lungesygdomme og behandlingen af disse – udsættes 
indtil videre 

   Fuldautomatisering af patologilaboratorium – evt møde i 2019 
 

7. Samarbejde med IFSCH (Danske afdeling og universiteterne - Hinke) 
Marianne P har uden held forsøgt at få fat i hende.                                                                                                                                                                            
 

8. Input til næste DSCH Nyhedsbrev 

   Annoncering om hjernetumor mødet – anden gang, men nu det endelige program med 
lokale 

   Marianne Ps dokument med information om det nye medlemssystem hos Lægeforeningen.  

   Coloncancer-mødet nævnes med afholdelse forår 2018 
  

9. Website opdateringer 

   Dokumentet om indmeldelser og kontingentbetalinger via Lægeforeningens nye 
medlemssystem på hjemmesiden 

   Agenda, referat og regnskab fra generalforsamling er lagt på hjemmesiden 

   Der var enighed om at forslaget om en opdatering af vores website til brug via mobil ikke 
havde interesse lige nu 

 
10. Meddelelser og Evt. 

   Intet 
 

11. Næste møde 

    Tirsdag d. 30 januar kl. 16.30 – 18.00, PAI, Teilumbygningen, Rigshospitalet 
Efterfølgende juleafslutning  
 

16. September 2017 
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