
 

 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

REFERAT 
 

Dato: Mandag d. 26. januar 2015 kl. 11-15  

Sted: Patologisk Institut, Rigshospitalet 

Deltagere: Anja, Johanne, Søren, Tina, Nina 

Afbud: Marie (sygdom), Louise (barsel) 

Referent: Johanne 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus d. 18. august 2014 – status (10 min, AB+Alle) 

Referat godkendt. Kan ses på hjemmesiden. 

 

2. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS (15 min, AB) 

a. Sidste DPAS bestyrelsesmøde 

Sidste møde 14.jan. 2015. Meste af mødet gået med at forberede den 

videnskabelige del af det kommende årsmøde (bl.a fordele hvor mange af de 

indkomne abstracts der skal være poster, oral præsentation mv). Overskuddet fra 

de foregående år bruges bl.a på at invitere udenlandske foredragsholdere (Claus 

Kayser og Darren Trainer). Ny specialevejledning kommer her til foråret (hvilke 

specialer varetager hvilke opgaver) og vil blive slået op på hjemmesiden. 

Årsmødet kommer til at være på Nyborg Strand og afholdes af afdelingen i 

Odense. 

b. Suppleantposten til YL repræsentant i ansættelsesudvalg i Region Syd 

Gitte Hedegaard Jensen er blevet udvalgt af enig FYPA bestyrelse til 

suppleantposten til YL repræsentant i ansættelsesudvalg i Region Syd. Der var 

andre ansøgere, bl.a fra andre uddannelsesregioner. Det er muligt at få en sådan 

post selvom man er udenfor den pågældende uddannelsesregion, men det 

foretrækkes at man er indenfor samme region. Anja kontakter Martin Johnsen 

hvorvidt der er en suppleant for YL repræsentant i Region Øst til 

ansættelsessamtalerne i Maj. Ellers vil både Nina og Tina gerne stå stand-by. Er 

det FYPA der skal tage initiativ til at få udfyldt posterne eller er det 

ansættelsesudvalgene? 

c. Arbejdsgruppen for YL kompetencevurderingsmetoder 

Peter Engel (Region Nord), Doris Schledermann (Region Syd), Trine Plesner 

(Region Nord) samt repræsentant fra DPAS Anja Brügmann og for yngre læger 

Mathilde Skaarup. Der er udarbejdet en national rapport om hvordan man bedst 

kompetencevurderer. Entrustet Professional Activity (EPA) skemaer skal udfyldes 

ved vejledersamtaler (lidt ligesom kompetencekort som man bruger indenfor 

andre specialer). Emnet tages op til årsmødet hvor der også bliver en poster med 

resultaterne fra rapporten. 

 



3. Evaluering af FYPA kursusdag (10 min, Alle) 

Positive evalueringer. Dejligt at der både var repræsentation af 2 professorer og 

repræsentation fra afdelinger i hele landet. 

 

4. Opfølgning på den interne aktivitetsliste, herunder Årsmødet 2015 (45 min, Alle) 

Aktivitetslisten skal opdeles i en generel aktivitetsliste, en årsmøde-aktivitetsliste og en 

temadag aktivitetsliste. Nuværende aktivitetsliste gennemgåes. Til GF skal vi også have et 

overblik over hvor mange medlemmer der møder op til GF. Skal der være et emne til 

networking café i år eller skal det udelukkende være networking og evt lave en walk-and-

talk session? Kompetencevurdering kan være et emne (med udgangspunkt i 

kompetencevurderings udvalgets arbejde og poster). Anja skal snakke med 

arbejdsgruppen om det er ok at vi bruger det til networking café. Det er på en måde 

nemmere at komme i kontakt med folk man ikke kender hvis der er et specifikt emne man 

skal snakke om. Bestyrelsesmedlemmerne fordeler sig ved hver sit bord under 

diskussionen og tager noter (frem for den tidligere udgave hvor alle hver især udfylder en 

seddel). Der skal laves 3 punkter som man kan tage udgangspunkt i under diskussionen: 

der er målbeskrivelsen og der er forskellige måder man forholder sig til den på. Vi vil gerne 

høre hvordan man evaluerer YL kompetencer på din arbejdsplads og om du synes man 

kan gøre det anderledes. Søren formulerer en seddel som sendes rundt til bestyrelsen. 

Ingen konkurrence i år. Tina finder en ældre reminder-udgave som kan bruges som 

skabelon og Anja udformer en reminder-nyhedsbrev med baggrund i denne til 

medlemmerne med reminder om årsmøde, GF og networking café. 

 

5. FYPAs generalforsamling 2015 (35 min, Alle) 

a. Skal valg til suppleanter genindføres? 

En evt suppleant skal også være med til møderne og må også gerne få nogle 

opgaver i bestyrelsen. Bestyrelsen er enige om at det er en god idé med 1 

suppleant. Det står dog ikke i vedtægterne. Vi bringer det op på GF (skal med på 

dagsorden både som et forslag vi skal stemme om og evt under valg til 

bestyrelsen) 

b. Kandidater til FYPAs bestyrelse 

Anja, Søren og Johanne er ikke på valg og ønsker alle at fortsætte. Anja 

fortsætter som formand og Johanne som sekretær.  

Louise, Nina, Tina og Marie er på valg. Marie og Nina genopstiller. Nina vil gerne 

være ansvarlig for FYO/FYPA fyraftensmøder hvis hun bliver genvalgt. Tina og 

Louise ønsker ikke genvalg. Endvidere evt valg til suppleant. Hvis antallet af 

opstillede kandidater svarer til antallet af dem der er på valg bliver der ingen valg. 

Hvis der bliver valg vil Tina og Søren være ansvarlige for optælling af stemmer. 

c. Dirigent? 

FYPA vil anbefale at en YL fra værtssygehuset er dirigent. Tina og Nina vil lave en 

forespørgsel blandt kursister fra Odense. 

d. Formandens beretning 

Anja skal udsende dagsorden og formandsberetning ca 14 dage før GF så 

medlemmerne har mulighed for at kommentere på det. 

 



6. Tiltag vedr. rekruttering til/fastholdelse i specialet – opfølgning på tidligere 

diskussion og sidste års networking café. (10 min AB+Alle) 

Nina har skrevet katalog (bullet points) som er blevet sendt ud til udd.ansvarlige overlæger, 

adm.overlæger, professorer mm. Anja har haft vores punkter med til DPAS 

bestyrelsesmøder. Brug af FADL vagter i udskæring på Rigshospitalet har været en stor 

succes. Anja har også sendt mail til FYPA kontaktpersoner om ikke de vil høre på 

afdelingerne om de har set mailen fra FYPA og om de bruger tiltagene. Der har været 

positive tilbagemeldinger, de fleste der har meldt tilbage brugte allerede mange af 

forslagene. I Vejle skal alle KBU læger på fokuseret ophold i laboratoriespecialerne. Emnet 

vil fortsat have FYPA bestyrelsens bevågenhed og vi vil løbende følge op på det. Der bliver 

dog ikke flere tiltag herfra lige nu. Opfølgning på næste bestyrelsesmøde.  

 

7. ”Har du været på et spændende kursus, som kan anbefales?” jf. mails fra 

medlemmer. (5-10 min) 

Det blev foreslået af et medlem til sidste GF at der kom en form for debatforum eller et sted 

på hjemmesiden hvor man kan gå ind og anbefale kurser man har været på. Det diskuteres 

og vi bliver i bestyrelsen enige om at det bliver svært at lave i praksis, jvf vores erfaringer 

beskrevet under pkt.9. Der er også det modargument at man i hoveduddannelse er på så 

mange TS kurser at det nok er de færreste der vil have tid og overskud til at komme på 

yderligere kurser/kongresser. Der vil derfor ikke foreløbig blive taget initiativ til at lave 

opslag på hjemmesiden, men det er en god idé og det kan være at vi vil tage det op til 

overvejelse igen en anden gang. 

 

8.  Obduktioner rundspørge – afrunding af debat med medlemmer (10 min, Alle) 

Det faldende antal obduktioner kan ikke honorere uddannelseskravene, især ikke på de 

mindre institutioner. Vi har arbejdet meget med det i FYPA. FYPAs anbefalinger er blevet 

givet videre til DPAS og det er også blevet taget med på videreuddannelsesregionsmøder.. 

Måske kan vi gentage succesen med obduktioner som emne til en temadag i 2016? 

 

9. Forskningsprojekter på hjemmesiden status (10 min, JK) 

FYPA har sendt en mail til alle udd.ansvarlige overlæger, professorer og adm.overlæger 

mhp at få dem til at melde tilbage med igangværende forskningsprojekter så vi kunne poste 

det på hjemmesiden. Der er kun kommet tilbagemeldinger fra Århus og Ålborg. På grund af 

den dårlige opbakning bliver det ikke til noget. Det kan være vi prøver igen en anden gang. 

 

10. Evt.     

Emner til kommende temadag diskuteres. Der er flere forslag der vendes, herunder 

”virusinduceret cancer”, ”Patologens rolle i screening”, ”Samarbejde med billeddiagnostiske 

specialer, herunder nuklearmedicin”. Bestyrelsen brainstormer til næste møde. 

 
11. Næste møde er DPAS Årsmøde 12.-14. marts 2015.  

Aftale for næste bestyrelsesmøde aftales når den nye bestyrelse er stiftet i fbm GF. 

 

12. Emner til maj-mødet 

Basiskursus 

Kursusdagen 2015 



Rekruttering til specialet – opfølgning på tiltag. 

Obduktioner - hvad gør vi i fht DPAS 

FYPA guidelines 


