FYPA BESTYRELSESMØDE
REFERAT
Dato: 23. august 2011 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 København d. 6. maj 2011:
Referat godkendt.
2. Opfølgning på den interne aktivitetsliste:
Listen gennemgåes med kommentarer til følgende punkter:
Vedr. FYPA e-mail adresse: Søren vil oprette en e-mail adresse.
Vedr. FYPAs hjemmeside: Søren vil opdatere listen over FYPA kontaktpersoner.
Bestyrelsens sammensætning er opdateret på hjemmesiden. Alle
bestyrelsesmedlemmer opfordres til at sende forslag om relevante links til Søren,
som lægger dem på hjemmesiden. Det aftales, at referater fra bestyrelsesmøder
skal lægges på hjemmesiden, når de er godkendt af bestyrelsesmedlemmerne.
Dorte laver en guideline mhp dette.
3. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS:
Leder Ebba Nexø fra LabMed, FP7 har til formændene for de Videnskabelige
Selskaber for en række parakliniske specialer fremsendt en ”Forespørgsel om
specialernes interesse i kombinerede speciallæge-ph.d.uddannelser og
godkendelse af udvalgte A-kurser som phd kurser”. Forslaget er blevet diskuteret i
DPAS. Der arbejdes videre med forslaget, og Trine Tramm og Trine Plesner skal
deltage i et møde vedr. dette.
4. FYPAs næste temadag i Hillerød d. 11. november 2011:
Aktivitetslisten for temadagen blev gennemgået, og opgaverne blev fordelt.
Det besluttes, at temadagen gennemføres, såfremt, der er mindst 20 medlemmer
ud over bestyrelsen, der tilmelder sig. Deadline for tilmelding: medio oktober 2011.

Der bliver i år et deltagergebyr på 100 kr pr. person til forplejning. Det besluttes, at
ved framelding senere end tre uger før mistes retten til refusion. Trine undersøger,
hvordan vi håndterer modtagelse af deltagergebyr. DPAS dækker udgifter til ex
sandwich, transport for foredragsholdere. Trine undersøger, om bestyrelsen kan få
transportudgifter dækket af DPAS.
Roche sponsorerer kuglepenne og blokke. De skal sendes til Benedikte. Trine
undersøger muligheder for sponsorering af små vandflasker.
Mie har undersøgt mulighederne for at få støtte til temadagen via legater. Der
findes desværre ikke noget relevant, vi kan søge.
5. Basiskursus for introlæger – status:
FYPA har deltaget i planlægningen af det nye Basiskursus for introlæger. Der er
blevet udarbejdet en flot flyer. Kurset er nu åbent for tilmeldinger. Det afholdes d.
10.10.2011 i Aarhus.
6. FYPAs hjemmeside:
Se pkt. 2.
7. Dimensionering af speciallægeuddannelsen:
DPAS’ bestyrelse har fra Sundhedsstyrelsen modtaget en høring vedr.
dimensionering af speciallægeuddannelsen 2013-2017. DPAS har udarbejdet et
høringssvar til Sundhedsstyrelsen, og FYPA er blevet bedt om at kommentere
dette.
Generelt finder bestyrelsen det vanskeligt at forudsige behovet for speciallæger i
perioden 2010-2030. Det diskuteres bl.a. hvilken rolle molekylærpatologien kommer
til at spille ift antallet af patologer. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om at reducere
antallet af H-forløb i Region Øst, men finder det vigtig, at bevare det nuværende
antal I-forløb i Region Øst. Trine udfærdiger et svar til DPAS.
8. Kommissorium for regionalt Uddannelsesudvalg i Region Nord, herunder
stillingsopslag:
FYPA er af det regionale Uddannelsesudvalg i Region Nord blevet bedt om at
udpege 2 YL til udvalget. Det skal være aktive, engageredede H- eller I-læger,
gerne én tidligt og én sent i uddannelsesforløbet. Der skal udfærdiges og udsendes
et stillingsopslag ultimo september med ansøgningsfrist ultimo oktober. Anne
sender et tidligere anvendt opslag til Trine, der vil skrive stillingsopslaget.
9. Gennemgang af guidelines:
Guidelines gennemgåes og tilrettes af forfatterne.
10. Engelsk version af FYPAs navn:
Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde.

11. Evt.:
Opslag om FYPAs Uddannelsespris 2012 skal udsendes i december med frist lige
efter Nytår (Anne).
12. Emner til næste møde:
Evaluering af temadagen, evaluering af basiskurset, FYPAs uddannelsespris 2012,
FYPAs Networking café på Årsmødet 2012, gennemgang af diverse guidelines,
Engelsk version af FYPAs navn.
13. Næste møde: Mandag d. 9. januar 2012, NBG Aarhus.

Med venlig hilsen
Anne Roslind
Sekretær for FYPA
29.08.11.

