FYPA BESTYRELSESMØDE
Referat
Dato: Mandag den 12. maj 2014 kl. 10-14
Sted: OUH, JB Winsløwsvej 15, indgang 240, Konferencen 3. sal
Deltagere: Johanne Lade Keller, Søren Kildeberg Paulsen, Tina Prangsgaard, Nina Woller, Marie
Bønnelycke, Anja Brügmann, Louise Kristensen
Referent: Louise Kristensen
1. Konstituering af ny bestyrelse
Den nye bestyrelse er konstitueret og består af:
Anja Brügmann, reservelæge, Viborg, formand
Marie Bønnelycke, reservelæge, Rigshospitalet, webmaster
Louise Kristensen, reservelæge, Odense, sekretær
Nina Woller, reservelæge, Herlev
Tina Prangsgaard, reservelæge, Herlev, ansvarlig for nyhedsbrev
Johanne Lade Keller, reservelæge, Århus
Søren Kildeberg Paulsen, reservelæge, Randers
-FYPA-ansvars områder gennemgåes: Anja Brügmann blev valgt som ny formand på
FYPA’s generalforsamling i marts. Louise Kristensen stopper som sekretær efter FYPA’s
næste møde i august grundet barsel. Johanne overtager posten som sekretær. Marie
Bønnelycke fortsætter som webmaster og Tina Prangsgaard som ansvarlig for Nyhedsbrevet.

2. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS
Anja beretter om DPAS bestyrelsesmøde den 2. maj 2014.
DPAS’ bestyrelses sammensætning er som følger: Karsten Nielsen, formand. Erik ClasenLinde, Næstformand. Marianne Waldstrøm, kasserer. Katrine Stenfeldt Petersen, lægelig
sekretær. Rikke Riber-Hansen, Udvalg for molekylær patologi. Anja Brügmann, FYPArepræsentant, webmaster.

Årsmøder: Der har været god økonomi på de sidste årsmøder med overskud på budgettet,
hvorfor det diskuteres om det skal gøres billigere for yngre læger at deltage. Årsmødet 2015 vil
blive afholdt af Odense og foregå på Hotel Nyborg Strand.
Udpegning af nyt medlem til styregruppen for tarmscreening: Gro Willemoe udpeges til DCCG.
Obduktioner: Diskussionerne vedrørende patienter under 50 år med pludselig uventet
hjertedød er i øjeblikket i bero pga. lovmæssige problemstillinger. Retsmedicinere har fx ikke
samme adgang til patientjournaler, da de er en statsinstitution. Vi diskuterede yngre lægers
rolle i forbindelse med obduktionerne. Der er bekymring for, om yngre læger på nuværende
tidspunkt får tilstrækkelige kompetencer til selv at kunne supervisere yngre kollegaer, når de
selv bliver speciallæger. Derudover diskuteres relevansen i at oplære nye kollegaer i
obduktion, hvis obduktioner i fremtiden skal varetages af retsmedicinere. Forskellige
løsningsmodeller vendes. En mulighed kunne være at gøre obduktioner til et subspeciale
indenfor patologien eller have obduktionscentre i hver region. Muligheden for at
obduktionsopgaven henligges til hoveduddannelsesstillingen blev også vendt. Vi vil i FYPA
gerne gøre DPAS opmærksom på disse problemstillinger, men først vil vi høre, om der blandt
medlemmerne er nogle, der har meninger vi skal være opmærksomme på / indsigelser mod
dette. Derfor vil vi forfatte et brev til medlemmerne med opfordring om at komme med
kommentarer. Marie vil lave et udkast til diskussion på næste FYPA-møde.
3. Evaluering af Årsmødet herunder Generalforsamling og Networkingcafé
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Der blev afholdt en velbesøgt networking café,
hvor de fremmødte havde mulighed for at diskutere rekruttering til og fastholdelse i specialet.
På baggrund af de indkomne forslag vil vi forsøge at lave et idékatalog, som kan sendes til de
uddannelsesansvarlige overlæger (UAO) som inspiration. Der skal her først og fremmest
fokuseres på det positive og spændende i specialet. Hvert bestyrelsesmedlem vil udvælge
punkter fra listen og sende deres bud til Nina som formulerer mail til UAO.
Der er indkommet et forslag, der går på, at man skal kunne vinde en pris for ”bedste foredrag”
uanset akademisk grad. Herudover er der et forslag om, at også de, der har opnået ph.d.graden, kan få 10 forskningsdage ligesom de øvrige uddannelsessøgende læger.

4. Nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev udkommer i november. Der bliver udsendt en reminder om kursusdagen
(se punkt 7) i september.

5. FYPA hjemmeside
Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmerne til layout samt den praktiske opbygning af
hjemmesiden diskuteres. Der vil fx fremover være nævnt uddannelsestrin på de enkelte
bestyrelsesmedlemmer. Derudover kommer et forslag vedrørende en liste over igangværende
ph.d.-projekter således, at forskning bliver synliggjort. Johanne vil formulere en mail, som skal
sendes til de enkelte afdelinger med henblik på indsamling af disse oplysninger.
På Generalforsamlingen kom et forslag, som kunne være et punkt på hjemmesiden. Forslaget
gik på en liste over interessante kurser FYPA’s medlemmer har deltaget i, og som kunne være
interessante for andre. Louise sender en mail til medlemmerne med opfordring til at komme
med ideer til dette punkt.
6. Basiskursus 2014
Der er allerede 14 tilmeldte til årets basiskursus. Alle undervisere har givet tilsagn til
deltagelse. Marie sørger for en ”opmærksomhed” til underviserne samt holder et lille oplæg om
indstilling af mikroskopet. Louise sørger for forplejning samt diverse små praktiske opgaver på
stedet.

7. FYPA kursusdag 2014
Årets kursusdag bliver afholdt 27. oktober 2014. 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. Kurset vil blive forsøgt afholdt under hensyntagen
til, at underviserne ikke skal rejse for at deltage. Mulige undervisere er Ben Vainer, København
og Torben Steiniche, Århus og Niels Marcussen, Odense. Der vil i alt være 4-5 foredrag.
Forskellige emner blev vendt herunder: Pitfalls ved indscannede præparater og hvad kræver
indscannede præparater af hardware. Digital patologi i fremtiden og nu. Bliver patologerne som
vi kender dem nu udkonkurreret af teknikken eller billigere arbejdskraft fra andre lande.
Immunscoring fx Ki67, HER2, dybdescoring kendt fra dermatopatologien hvor det anvendes på
forskningsplan. Praktisk setup af talegenkendelse – hvornår fungerer det. Makrofoto. Anja har
en kontakt til Roche, som har sponsoreret blokke, kuglepenne mm tidligere. Denne vil hun
videreformidle til de ansvarlige.

8. Fyraftensmøder med FYO
Punktet udskydes til næste møde. Anja har kontakt til FYO’s formand Camilla Qvortrup, og der
har været talt om emnet ”Virusinduceret cancer” til et evt. fællles møde i 2015.

9. Profilering af FYPA
Se under punkt 3 hvor rekruttering/fastholdelse i specialet blev gennemgået på Networking
caféen.
10. Emner til næste møde
Rekruttering til / fastholdelse i specialet
”Har du været på et spændende kursus, som kan anbefales?” mails fra medlemmerne
FYO-FYPA fyraftensmøde
Obduktioner rundspørge
11. Opfølgning på den interne aktivitetsliste
Opdateres ved Johanne
12. Næste møde
Århus d. 18. august 2014
13. Evt.
Intet til diskussion

