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Nyhedsbrev december 2022  

Kære medlem af DSCH, 
 

DSCH er klar med et nyt og spændende Science & netwærks møde.  
 
Digital Pathology – Clinical Implication in Routine Pathology and Future Perspectives  
 
Dato: 3 maj, 2023  
Hvor: Herlev Hospital, Store Auditorium 

Program: Se vedhæftet invitation og detaljeret program 

Tilmelding: Sker via www.DSCH.dk senest den 26 april, 2023. Tilmelding er nødvendig, men alle 
kan deltage. 
 

• Mødet (som vil foregå på engelsk) vil berøre diverse aspekter af Digital Patologi og dens 

anvendelse i klinikken, bl.a. praktisk anvendelse af Digital Patologi 

• Hvordan kan patienterne få fordel af denne teknologi indenfor diagnostisk anvendelse 

• Fremtiden indenfor brugen af Digital Patologi 

• Mulighed for at netværke og møde nationale og internationale kollegaer med ekspertise 

indenfor Digital Patologi 
 

Vi planlægger et møde om IHCs værdi til patient selektion til efteråret 2023, og vi har flere møder i 
støbeskeen. Vi melder ud med dato så snart vi er klar, og glæder os til at se dig igen til vores 
velbesøgte Science & Netvork møder.  
 
Nye medlemmer 
Vi glæder os altid over den store tilslutning til vores Science & Network møder. Møderne er åbne for 
alle og det er gratis at deltage. Men leje af lokale og forplejning koster noget for foreningen, og den 
samlede årlige kontingentindbetaling dækker ikke mere de udgifter vi har på medlemsmøderne.  
Derfor, hvis du/I har en kollega eller kender en, der ikke har hørt om DSCH og har lyst til at støtte 
vores møder med et medlemskab, må du/I meget gerne sende information om foreningen til dem. 
Kontingentet er årligt 125 kr. Information om indmeldelse findes på vores hjemmeside: 
https://dsch.dk/indmeldelse-udmeldelse/   
 
Så er der bare tilbage at sige Glædelig Jul og Godt Nytår til alle medlemmer fra DSCH’s 
bestyrelse og på herlig gensyn i 2023 
 

Mange hilsener  
DSCH’s Bestyrelse 
 
Hvis du ikke ønsker at modtage DSCHs Nyhedsmail, så giv straks besked til 
karina.hjort@agilent.com  og du vil blive slettet omgående.  
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