FYPA BESTYRELSESMØDE
REFERAT
Dato: Fredag d. 29. januar 2016 kl. 10.30-14.30 (mødestart 10.45)
Sted: Patologisk Institut, Rigshospitalet
Deltagere: Anja, Marie, Nina, Kiran, Gitte, Anne, Johanne
Afbud: Søren
Referent: Johanne
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde (10 min, AB+Alle)
Referatet fra sidste FYPA betyrelsesmøde kan ses på hjemmesiden
2. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS (15 min, AB)
a. Sidste DPAS bestyrelsesmøde
Sidste bestyrelsesmøde var 18. januar 2016. Hovedvægten angik planlægning af
den videnskabelige del af årsmødet (bl.a emneinddeling). 66 abstracts er
accepteret og der bliver 3 orale og 5 poster sessioner. Claudia (sekretær) har
valgt at trække sig fra DPAS bestyrelsen og er på valg. Anja udgår ligeledes idet
hun efter årsmødet ikke længere er formand for FYPA. Erik er på valg og
genopstiller ikke.
3. Evaluering af FYPA kursusdag og regnskab (10 min, Alle)
Der var god tilslutning og gode undervisere. Generelt gode evalueringer. Det giver et
frisk pust og god mening at involvere andre faggrupper og få dem til at holde et
indlæg. Kan der være forskel på evalueringerne i fht hvilken faggruppe der
evaluerer? I så fald er det måske en idé at der på evalueringsskemaet er en rubrik
hvor man skriver hvilken faggruppe man er og om man er medicinstuderende eller
færdiguddannet læge. Regnskabet er fint og overskueligt, det videresendes til DPAS.
4. Opfølgning på den interne aktivitetsliste herunder Årsmødet 2016 (45 min, Alle)
a. Networking café
Er i år udliciteret til arbejdsgruppen der har udarbejdet rapport om EPA. 45 min.
Peter Engel som er formand for gruppen introducerer og gennemgår svar fra
spørgeskemaundersøgelse udsendt til UAOer og UKYLer. I år er speciallæger
også velkomne, herunder især UAOer og UKYLer og ledende overlæger.
b. Uddannelsespris
Der er dårlig tilslutning fra medlemmernes side. Trods gentagne remindere på
mails og via kontaktpersoner er kun kommet meget få indstillinger. Man må meget
gerne genindsende tidligere indsendte indstillinger, især hvis den indstillede ikke
har modtaget prisen. Vi diskuterer om det fortsat er i medlemmernes interesse at
have den pris?
c. Friplads til årsmødet til stud.med’er (3 stk, deadline 1/2)

Der er god tilslutning. Deadline bør fremover ligge før der er deadline før
tilmelding til årsmødet til reduceret pris. Johanne laver en doodle med ansøgernes
navne. Bestyrelsen afgiver alle 3 stemmer i doodle.
5. FYPAs generalforsamling 2016 (35 min, Alle)
a. Valg til formandsposten
Anja er på valg og genopstiller ikke. Der er derfor valg til formandsposten. Valg af
formand skal ske inden valg til den øvrige bestyrelse.
b. Kandidater til FYPAs bestyrelse
Anja er på valg, genopstiller ikke
Johanne er på valg, genopstiller ikke
Søren er på valg, genopstiller ikke
Nina går på barsel, suppleanten bliver derfor stemmeberettiget indtil næste valg
(GF 2017).
Gitte opstiller til formandsposten og har hele bestyrelsens opbakning. Der er
derfor hele 3 poster ledige i bestyrelsen som menige bestyrelsesmedlemmer.
Kandidater skal opfordres til at indsende deres tilsagn om kandidatur og helst
også en motiveret ansøgning om end det ikke er et krav. Man kan godt opstille
som kandidat til bestyrelsen selvom man ikke har mulighed for at komme til
generalforsamlingen. I så fald skal man lave en motiveret ansøgning og en
præsentation af sig selv som kan læses op til generalforsamlingen.
c. Dirigent?
Anja spørger Benedikte R. Iversen, alternativt Mathilde Skaarup Larsen.
d. Formandens beretning
Er ikke helt færdig. Rundsendes til bestyrelsen når den er klar. Bestyrelsen er
velkommen til at komme med kommentarer heri.
6. FYO/FYPA fyraftensmøder (10 min KT/NW+Alle)
Der mangler en enkelt FYO kontaktperson i Odense. Ellers er alt klart til møderne her i
foråret. Der udsendes reminder til medlemmerne snarest muligt. Bestyrelsesmedlemmer og
medlemmer opfordres til at sprede rygtet og hænge sedler op på afdelingen. Vi gør
opmærksom på at møderne er støttet af DPAS. Medicinstuderende og andre
udefrakommende er velkomne såfremt der er ledige pladser efter tilmeldingsfristen (yngre
patologer har fortrinsret).
7. Kursusdag 2016 emner brainstorm. (5-10 min)
Screening (colon kun eller mere generelt om både colon og cervix og mamma)
8. Obduktioner – opfølgning på tidligere tiltag (10 min, Alle)
Nye tal for obduktioner er fremlagt for DPAS bestyrelsen igen. Vi vil blive ved med at bringe
emnet op og vi ser i FYPA stadig et problem i den nedadgående mængde af obduktioner i
fht specialisering og uddannelse.
9. Basiskursus (GJ/MB)

1 underviser har trukket sig. Marie har spurgt Stine Rosenkilde Larsen som ikke har svaret.
Gitte vil følge op på det. Henrik Hager, Lisbeth Jensen og Hanne vil gerne fortsætte som
undervisere. 30.Maj er der booket lokaler. Underviserne er ikke blevet inviteret endnu men
bliver det snarest.
10. Evt.
a. Motiverede stud.med’ere der gerne vil indenfor i varmen – ideer? De er altid
velkomne til vores arrangementer. Separate mails til rette vedkommende.
b. ESPs ”Happy Pathology Day” (5 min, AB)
På til maj møde
c. Nyhedsbrev/reminder
2 separate remindere I februar (FYO/FYPA og årsmøde)
11. Næste møde er DPAS Årsmøde 10.-12. marts 2016.
12. Kommende emner
ESPs ”Happy Pathology Day”
Arbejdsmiljø og stigende arbejdspres
Obduktioner
Kursusdag 2016 (Bl.a hvor skal det være? Odense? Ålborg?)
Skal uddannelsesprisen afskaffes? Evt punkt på dagsorden til GF?

