FYPA BESTYRELSESMØDE
Referat
Dato: Mandag den 18. august 2014 kl. 10-14
Sted: Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, Bygn.18b,
biblioteket/mødelokalet i udviklingslaboratoriet, 1.sal.
Deltagere: Anja Brügmann, Johanne Lade Keller, Søren Kildeberg Paulsen, Tina Prangsgaard,
Nina Woller, Marie Bønnelycke, Louise Kristensen
Referent: Johanne Lade Keller
1. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS (AB)
- Sidste DPAS møde var i juni i Vejle. Nedenstående er ultra kort. Se evt. DPAS referat
for yderligere.
- Det økonomiske overskud giver mulighed for at invitere udenlandske foredragsholdere
til næste årsmøde så alle medlemmer kan få glæde af det. Næste årsmøde bliver i
marts 2015 ved Nyborg Strand hvor det er Odense der er vært.
Der var ingen af udvalgene der havde været til møde. Informatikudvalget, som Anja
sidder med i, holder næste møde 11/9. Her diskuteres for tiden nye koder i SNOMED
(Marie nævner at der er et problem med kodning i talegenkendelse). Talegenkendelsen
skriver det rigtige, men staver det anderledes end SNOMED hvorfor de rigtige koder
ikke automatisk dukker op).
- Vedr. obduktioner se senere i referatet.
- Der var en længere drøftelse vedr. cervix screening, herunder de 9 indikatorer, selvtest
af HPV, og automatisk genererede geninvitationer.
- DPAS vil gerne opfordre til at YL søger optagelse i DMCGerne, der har været et opslag
på DPAS hjemmeside, der kan ansøges løbende til DPAS sekretær.
- Der har været en dialog mellem DPAS og sundhedsstyrelsen mhp.
rekrutteringsproblemer til specialet. Der kommer ikke flere H-stillinger. Man kunne
overveje at indføre tillæg til patologer (Nina og Marie nævner at man på RH er begyndt
at ansatte FADL vagter til udskæring og at man efterhånden har god erfaring med det.
Noget nyt er, at der er nedsat en arbejdsgruppe til ensretning af kompetencevurdering i
speciallægeuddannelsen. Første møde er på onsdag. Anja er med som repræsentant
for DPAS og Mathilde Skaarup Larsen er med som YL repræsentant (indstillet af FYPA
blandt ialt 5 ansøgere).
- Næste DPAS bestyrelsesmøde er i september i Århus.
2. Basiskursus evaluering (MB og LK)
Blev afviklet 26/5 i Odense. Der var 14 tilmeldte kursister der havde alt fra 3 ugers til 9
måneders erfaring. Generelt rigtigt gode evalueringer. Svært at ramme et publikum med så
alsidig erfaring. Louise vil lave en huskeliste som kan bruges fremadrettet i forbindelse med
forberedelse af kurset. Der er ikke grundlag for at holde kurset mere end en gang årligt.
DPAS foreslår at KBU læger fremover kan tilmeldes basiskurset som led i synliggørelse af
patologispecialet og rekruttering (se pkt.6).
3. Nyhedsbrev (TP og MB)

Marie overtager posten som ansvarlig for nyhedsbrevet. Der er 2 nyhedsbreve i april og
november og 2 korte reminder-nyhedsbreve i september og februar hvor medlemmerne får
en lille reminder om hhv. temadag og årsmøde. Det næste reminder skal således indeholde
invitation til kursusdagen, en lille orientering om at brevet vedrørende rekruttering er sendt
til ledende overlæger mm (evt. titel til nyhedsbrev: FYPA networking café outcome) og en
reminder om at huske at tjekke DPAS hjemmeside, herunder at der er løbende ansøgning
til DMCGerne. Næste nyhedsbrev skal indeholde følgende:
- Opfølgning på kursusdag
- Datoer for årsmøde, herunder deadline for indsendelse af abstract (og en reminder om
at huske at tilmelde sig)
- Karrieredag opfølgning/sammendrag
- Evt.Orientering om Rigshospitalets erfaring med brug af FADL vagter i udskæring
- Endometrie workshop?
- Evt. noget om at vi er ved at lave et nyt indslag på hjemmesiden vedr. forskning.
4. FYPA kursusdag (NW, JLK, SP)
Årets kursusdag bliver afholdt 27. oktober 2014 i Teilumauditorium A på Rigshospitalet.
Emnet vil være ”Digital patologi” og de hovedansvarlige fra FYPA’s bestyrelse er Nina,
Johanne og Søren. Der vil være en deltagerbetaling på ca. 100 kr. som tidligere.
Undervisere der har givet tilsagn om at deltage er Ben Vainer, København og Torben
Steiniche, Århus og Rasmus Røge, Ålborg. Endvidere er der gang i korrespondance med
Nils Marcussen, Odense og Jens Borgbjerg, Ålborg (radiologi ph.d studerende). Der vil
således i alt være 4-5 foredrag og plads til 10-15 min diskussion efter hvert foredrag samt
evt. afsluttende diskussion. Anja har forsøgt at kontakte Roche, som har sponsoreret
tidligere møder, men der har ikke været respons herpå. Det besluttes at vi ikke forsøger at
finde andre sponsorer da økonomien kan klares med medlemmernes lille deltagergebyr og
et evt. anvendelse af overskud fra tidligere FYPA møder. Anja vil forhøre sig hos DPAS om
hvilket beløb man forventes at bruge til gaver til foredragsholderne. Marie vil gerne stå for
indkøb af gaverne som vi aftaler skal være gavekort til Magasin. Vores interne kursusaktivitetsliste udfyldes i fællesskab, og Nina sørger for at den bliver opdateret og sendt
rundt til bestyrelsens medlemmer.
5. Obduktioner rundspørge (AB, NW)
Der har været en rundspørge blandt FYPAs medlemmer vedr. voksenobduktioner som
diskuteret på sidste bestyrelsesmøde. Der har været rigtigt mange tilbagemeldinger fra
medlemmerne, de fleste positive i forhold til de forslag FYPA har givet for at opretholde
kvalitet og læring. Det har været gode og konstruktive kommentarer som vi vil bruge
fremadrettet (mødebilag). Der var faktisk ingen der har kommenteret på hvorfor det kunne
være en dårlig idé. Der er enkelte YL på Rigshospitalet som mundtligt, ved yngre læge
møde har tilkendegivet at de synes at FYPA skal blande sig uden om hele diskussionen
(med andre ord er de ikke uenige i vores synspunkter, men ønsker at DPAS og andre
større organisationer påtager sig opgaven alene uden YL). Det er dog bestyrelsens
holdning at det i høj grad vedkommer FYPA. Det er allerede nogle steder ved at være en
realitet at YL skal supervisere andre YL ved obduktion og det bliver vi jo dårligere og
dårligere til eftersom vi selv har haft alt for få obduktioner. DPAS er selv opmærksom på
det og havde det kortvarigt oppe at vende under generalforsamlingen i år. Anja har også
bragt det op på sidste DPAS bestyrelsesmøde, og har det med på dagsorden til næste
møde, og målet er at få det til fornyet drøftelse på DPAS generalforsamling 2015.
6. Rekruttering til/fastholdelse i specialet (AB, NW)
Brev vedr outcome fra FYPAs networking café og forslag til nye tiltag vedr. rekruttering af
yngre læger til specialet er sendt ud til de ledende overlæger og uddannelsesansvarlige

overlæger. Det behøver dog ikke at slutte der. Vi vil i FYPA gerne fortsætte med at hjælpe
med ideer til rekruttering. Det foreslås at KBU læger også får adgang til at deltage i
basiskursus, forslaget godkendes. Marie tilkendegiver at det er en mulighed, men at vi må
tage hensyn til dem der allerede er i specialet så de i hvert tilfælde får førsteret på
pladserne. Derudover diskuteres det hvordan vi kommer videre mht. formidling af
muligheden for at komme på fokuseret ophold på en patologiafdeling. Bl.a. kunne man lave
et opslag i ACUTA, MOK og de andre medicinerblade og man kunne også have en flyer
med kontaktoplysninger på de uddannelsesansvarlige overlæger med på karrieredagen.
Det skal i så fald først afklares med de uddannelsesansvarlige overlæger på afdelingerne
på de relevante sygehuse (hovedsageligt universitetshospitalerne). Marie foreslår at hun og
Anja bringer det op til møderne i videreuddannelsesrådene i hhv. Region Nord Region Øst
og. Anja vil kontakte Nina Bentzer i Region Syd, og foreslå det samme. Når det er clearet
med de uddannelsesansvarlige overlæger kunne FYPAs kontaktpersoner på de respektive
afdelinger måske hjælpe til med at få vores lille annonce i universitetsbyernes
medicinerblade.
7. Forskningsprojekter på hjemmeside (JLK)
Det er, efter forslag på FYPA generalforsamling, vedtaget at der på hjemmesiden skal være
en fane vedrørende YL og forskning. Dette særligt i fht. en oversigt over igangværende
ph.d.-projekter således, at forskning bliver synliggjort. Johanne har formuleret en mail, som
skal sendes til de enkelte afdelinger med henblik på indsamling af disse oplysninger (til
professorer, uddannelsesansvarlige overlæger og forskningsansvarlige overlæger). De
andre bestyrelsesmedlemmer har godkendt brevet. Det vil blive sendt ud snarest.
Oversigten på hjemmesiden bliver opdateret en gang årligt (efter bestyrelsesmødet i
august) forudgået af en rundsending af brevet til professorer, uddannelsesansvarlige
overlæger og forskningsansvarlige overlæger.
8. Opfølgning på den interne aktivitetsliste (alle)
Opdateres ved Johanne
9. FYO-FYPA fyraftensmøder (AB)
Der er ikke kommet forslag fra FYO og der bliver ingen tiltag fra vores side i denne
omgang.
10. Emner til næste møde
Generalforsamling (herunder om der også fremover skal vælges suppleant).
Det kommende årsmøde 2015.
Tiltag vdr. rekruttering til/fastholdelse i specialet.
”Har du været på et spændende kursus, som kan anbefales?” mails fra medlemmerne
Obduktioner rundspørge
11. Næste møde
Rigshospitalet d. 26. januar 2015. Det er NW, MB og TP der er værter.
12. Evt.
FYPA bestyrelsen siger desværre farvel og tusind tak til Louise efter 4 trofaste år som
FYPA sekretær. Louise går på barsel, og ønsker ikke at genopstille til FYPA
Intet til diskussion.

