
 
 

 
 
FYPA BESTYRELSESMØDE 
REFERAT 
 
 
Dato: 5. januar 2012 kl. 11. 
Sted: Aarhus Universitetshospital NBG. 
 Deltagere: Anne Roslind, Benedikte Richter, Dorte Kjær, Louise Kristensen, Mie Emilie 
Kristensen, Søren Dalager, Trine Tramm.  
Referent: Anne Roslind. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus d. 23. august 2011: 
Referatet er godkendt og ligger på hjemmesiden. 
 

2. Opfølgning på den interne aktivitetsliste herunder guidelines:  
E-mail adresse: FYPA har nu fået en e-mail adresse (fypa@fypa.dk). Mails videresendes 
automatisk til FYPAs sekretær. 
Nye links på FYPAs hjemmeside: Arbejdet med at få lagt links ind på FYPAs hjemmeside 
fortsætter. Alle opfordres til at sende forslag til relevante links til Søren, som vil lægge dem 
ind. Der vil blive lagt et link til European Pathology Assesment & Learning System 
(Europals). Europals er et europæisk organ, der arbejder for harmonisering af 
patologiuddannelsen i Europa mhp at facilitere at patologer kan ansættes i andre 
europæiske lande. Europals laver een gang årligt en test for patologer på europæisk plan.  
Internt arkiv: Relevant materiale kan sendes til Søren, der lægger det ind på hjemmesiden.  
Tilretning af guidelines: Udskydes til næste bestyrelsesmøde. 
Kontaktpersonlisten: Opdateringer sendes løbende til Søren, der lægger dem ind på 
hjemmesiden. FYPAs sekretær skal hvert år sidst i april sende mails til kontaktpersoner 
mhp opdatering af kontaktpersonoplysninger inklusiv en FYPA flyer, som skal uddeles til 
nye YL på afdelingerne.  
Nye guidelines: Anne laver en guideline vedr. sekretærens opgaver. 
Billeder af bestyrelsesmedlemmer: Der skal lægges billeder op på hjemmesiden.  
 

3. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS: 
Der har været udtrykt bekymring for, om patologisvar vil kunne ses på sundhed.dk. Det er 
afklaret, og det er ikke muligt at se patologisvar på sundhed.dk. 
Emner til Årsmødet 2013 har været diskuteret i DPAS bestyrelse. Forslag til emner kan evt. 
sendes til Trine. Søren foreslår ”IT i patologien”.  
Uddannelsen i Retsmedicin ændres, så der ikke længere indgår patologi i 
introduktionsuddannelsen. Patologidelen i hoveduddannelsesforløbet forkortes. Om det vil 



få konsekvenser for antallet af I-stillinger i patologi besluttes regionalt. Evt meritoverførsel 
vil fortsat ske efter retningsliner fra SST. 
DPAS har udtrykt ønske om, at der lægges flere billeder ind på hjemmesiden. FYPA vil 
bestræbe sig på at lægge flere billeder fra arrangementer ud. I DPAS bestyrelse har man 
diskuteret, hvorledes YL i specialet kan motiveres til at engagere sig i organisatorisk 
arbejde indenfor patologien, og det har været overvejet, hvordan organisatorisk arbejde kan 
synliggøres mere. Forslag: Information om organisatorisk arbejde på Basiskurset og 
Introkurset.  FYPA vil gerne deltage i dette arbejde, se også pkt. 7 og 11.  

 
4. Evaluering af FYPAs temadag i Hillerød d. 11. november 2011: 

Temadagen var vellykket og velbesøgt (i alt 29 deltagere) med fine evalueringer. Budgettet 
balancere næsten og vil blive fremvist på DPAS næste bestyrelsesmøde. Mie laver 
budgettet færdigt inden d. 19. januar.  
 

5. Evaluering af Basiskuset: 
Det første Basiskursus for Introduktionslæger har været afholdt. Kurset forløb godt og fik 
fine evalueringer. Der har efterfølgende været følgende overvejelser: Skal kurset afholdes 2 
gange årligt? Skal kurset udbydes til introduktionslæger i retsmedicin? Kan kurset også 
blive annonceret via de uddannelsesansvarlige overlæger? Organisatorisk arbejde i 
patologi skal indtænkes i programmet til næste Basiskursus.  
Budgettet viste et overskud på 2935,- kr.  
Mhp planlægning af næste Basiskursus var der enighed om følgende forslag: 
Uddannelsesudvalget kontakter FYPA mhp planlægning/afholdelse af kurset og udpegning 
af repræsentanter fra FYPA, der kan deltage i dette arbejde. Trine kontakter Niels 
Marcussen, formand for Uddannelsesudvalget, mhp dette. 

      
6. Udkast til Målbeskrivelse: 

FYPAs bestyrelse har fået et udkast af den nye ”Målbeskrivelse for 
speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi” til gennemsyn. Målbeskrivelsen 
er blevet revideret iht de nyeste retningslinier fra SST af november 2011, hvori der lægges 
op til en meget overordnet og generel målbeskrivelse med lav detaljeringsgrad. I DPAS 
bestyrelse er der desuden et ønske om, at målbeskrivelsen bliver formuleret således, at 
den fortsat vil kunne anvendes trods flytning af kliniske specialer og sammenlægning af 
afdelinger/hospitaler.  
Udkastet diskuteres. Der var i bestyrelsen enighed om, at det nuværende udkast er 
brugbart for yngre læger, herunder finder bestyrelsen, at de i udkastet indsatte links til en 
Kompetenceliste og en Inspirationsliste er vigtige og relevante redskaber. I forhold til de 
uddannelsessøgendes muligheder for at stifte bekendtskab med et så bredt udvalg af 
organtyper som muligt i Hoveduddannelsesforløbet, lægger bestyrelsen vægt på, at 
Målbeskrivelsen fortsat medvirker til at sikre dette. 

 
7. Emner til FYPAs Networking café på Årsmødet 2012: 

Det besluttes, at emnet til FYPAs kommende Networking Café på årsmødet 2012 bliver 
yngre patologers deltagelse i organisatorisk arbejde. Repræsentanter (eks formænd og YL) 
fra diverse nationale organisatoriske udvalg inviteres til at deltage i Networking Cafeen, så 
YL kan stifte bekendtskab med det organisatoriske arbejde og finde indspiration til at 



deltage i dette. Tiloversblevne navneskilte fra Temadagen genanvendes (Anne). Alle 
overvejer en titel til Networking Cafeen og forslag indsendes til Trine.  
 

8. Kandidater til FYPAs bestyrelse efter Generalforsamlingen 2012: 
Dorte Kjær er og Anne Roslind er begge på valg og genopstiller ikke. De to suppleanter 
(Tinne Laurberg og Birte Engvad) er ligeledes på valg. Det tilstræbes at FYPAs bestyrelse 
er bredt geografisk sammensat og af hensyn til dette, mangler der især kandidater fra 
Region Øst og Region Syd. Der skal snarest sendes en mail til medlemmerne vedr. det 
kommende valg til FYPAs bestyrelsen (Anne).    

 
9. FYPAs Uddannelsespris 2012: 

Vinderen af FYPAs Uddannelsespris 2012 vil blive fundet via afstemning på mail i.h.t. 
FYPAs guideline herfor. Fristen for indsendelse af kandidater til Uddannelsesprisen flyttes 
til den 15. februar 2012. Anne orienterer medlemmerne om dette. Fremover flyttes fristen til 
15. februar for ikke at kollidere med abstrakt-frist til Årsmødet.  
  

 
10. FYPA nyhedsbreve : 

Mhp at gøre synliggøre FYPA og FYPAs aktiviteter overfor medlemmerne besluttes det at 
udsende faste nyhedsbreve til medlemmerne fire gange årligt. Nyhedsbrevene skal 
endvidere lægges hjemmesiden (Søren). Mie er tovholder på udkast til layout/skabelon. 
Anne sender det seneste nyhedsbrev til Mie. Der var følgende forslag til punkter til 
nyhedsbrevet: Nyudnævnelser, omtale af arrangementer, valg til FYPAs bestyrelse, 
nyheder på hjemmesiden, ændringer i kontaktpersoner, velkommen og farvel til nye og 
gamle FYPA medlemmer.   

 
11. Nationale udvalg med repræsentation af YL: 

FYPA vil gerne bidrage til at synliggøre yngre patologers deltagelse i organisatorisk arbejde 
(se pkt 7). Der skal laves en liste over nationale udvalg med deltagelse af yngre patologer. 
Herunder skal fremgå hvem der er formand for udvalget, hvad det indebærer at sidde i det 
pågældende udvalg, og hvordan man bliver man valgt ind. Louise indsamler oplysninger 
fra Region Syd, Benedikte indsamler fra Region øst og Mie indsamler for Region Nord. 
Oplysningerne sendes til Louise (frist ultimo februar), som samler det hele og sender det til 
Søren, der lægger det på hjemmesiden. Trine vil tage kontakt til formænd for diverse 
udvalg og tilbyde en koordinerende funktion i form af eks stillingsopslag og evt valg af 
repræsentanter samt invitere dem til at deltage i FYPAs Networking Café på Årsmødet.  

 
12. Engelsk version af FYPAs navn: 

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.  



 
13. Evt.: 

Fællesmøder med andre specialer: 
FYPA er blevet kontaktet af FYO (Foreningen af Yngre Onkologer) mhp afholdelse af 
fællesarrangementer i form af et fyraftensmøde eller et internat. FYO har gode muligheder 
for sponsorering. Trine har meldt tilbage, at FYPA er interesseret.          
Fælles arrangementer med retsmedicinerne: Trine vil kontakte Yngre Retsmedicinere mhp 
forespørgsel om dels en fælles temadag evt. om obduktion og retslige forhold i forbindelse 
hermed, dels et fyraftensmøde om 1. hjælpskursus for paraklinikere.  
 

14. Emner til næste møde: 
Konstituering af den nye bestyrelse. Opdatering af guidelines. Engelsk version af FYPAs 
navn. FYPA temadag 2012. 

 
15. Næste møde: 

Aftales efter FYPAs generalforsamling på Årsmødet i København 2012. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Roslind 
Sekretær i FYPA 
København 8. januar 2012  
 
 
 
 

 
 


