FYPA BESTYRELSESMØDE
REFERAT
Dato: Onsdag d. 25. januar 2017 kl. 10 -14
Sted: Patologisk Institut, Rigshospitalet
Deltagere: Gitte, Pia, Simon, Marie, Kiran, Christian
Afbud: Anne
Referent: Pia

1. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS
Formanden Gitte beretter fra DPAS bestyrelsesmøder, hvor det kommende DPAS årsmøde i Århus
er blevet planlagt og har været i fokus. Som noget nyt på årsmødet i Århus vil der være mindre
diskussion-fora, hvor patologiens subspecialer kan drøfte og diskuterer aktuelle emner.
Fremtidens årsmøder i DPAS vil byde på nye tiltag, som aktuelt er i støbeskeen.
Der er udsendt ønske fra DPAS om at FYPA indhenter oplysninger om, hvordan og hvorfor yngre
læger vælger specialet Patologisk anatomi og cytologi, og om specialets faglige profil har haft
indflydelse på valget.
I FYPA bestyrelsen bliver vi enige om at udfærdige et spørgeskema til introduktionslægerne i
specialet, som vil blive medsendt på e-mail i forbindelse med tilmelding til basiskursus for
introlæger i maj. Spørgeskemaet skal afleveres ved deltagelsen i kurset. Simon vil lave udkast til
spørgeskemaet, som rundsendes på e-mail til FYPA-bestyrelsen.

2. Evaluering af FYPA kursusdag og regnskab
Marie har lavet regnskab for FYPA kursusdag som blev afholdt i oktober 2016.
Der har været udgifter for 7600kr. Indtægter på ca. 3800kr fra deltagergebyrer. DPAS har således
udgifter for ca. 4000kr til kursusdagen.
Evalueringen af kursusdagen: Simon fortæller at tilbagemeldingerne overordnet har været positive,
især har deltagerne været tilfredse med fokus på det multidisciplinære samarbejde. Desuden var
mange tilfredse med muligheden for networking, samt at dagen var veltilrettelagt med passende
antal pauser. De negative tilbagemeldinger gik primært på de tekniske vanskeligheder.
Vedrørende fremtidige betalinger af forplejning mm: kan foregå via Pronestor. Der skal sendes
faktura/regning til Rikke Riber, DPAS. Der er ikke et EAN-nummer som kan anvendes.

3. FYPA fyraftensmøder
Fyraftensmøderne er planlagte og løber af stablen henholdsvis den 30/1-17 i Odense og Herlev,
samt den 8/2-17 ?? i Århus og Aalborg. Der er aktuelt 11 tilmeldte til mødet i Herlev og 12 i
Odense. Bestyrelsen havde håbet på flere deltagere, især i Herlev, hvor 11 tilmeldte er lavt, når
antallet af udd.søgende læger i regionen tages i betragtning. Der diskuteres hvorvidt bestyrelsen
kunne have bidraget til at øge antallet yderligere. F.eks. kunne datoerne have været meldt ud
tidligere samt mere ”reklame” på eks. FB og hjemmesiden.

Gaveniveau til foredragsholderne på fyraftensmøderne: ca. 200-250kr – gerne som vingave.

4. Årsmøde 2017 (indkaldelse).
a. Kandidater til FYPAs bestyrelse
Marie, Anne, Kiran og Nina (?) ønsker ikke at genopstille til FYPA bestyrelsen, og der mangler
således 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
Alle i bestyrelsen vil opfordre mulige kandidater i de forskellige regioner til at melde deres
kandidatur på fypa@fypa.dk.
b. Dirigent
Johanne Lade Keller foreslås som dirigent på generalforsamlingen. Simon vil adspørge Johanne.
Alternativt Johanna Elversang (sidste års dirigent).
c. Formandens beretning
Gitte skriver beretningen i løbet af de næste uger, og denne sendes ud til FYPA-bestyrelsen, som
kan komme med kommentarer.
d. Networking café
Brainstorming om emner til networking-cafeen. Der er enighed om fokus på networking med socialt
samvær og hygge. Der vil blive udformet ”faglig” QUIZ med præmie til vinderen. Gitte vil adspørge
DPAS-bestyrelsen om mulighed for lidt forplejning, samt økonomi til indkøb af præmie. Marie,
Kiran og Pia vil lave QUIZ. Kiran står for indkøb af præmien til vinderen af Quiz´en.
e. Uddannelsespris
Bestyrelsen er yderst tilfreds med antallet af indstillinger til FYPA´s uddannelsespris, hvor der i alt
er modtaget 8 indstillinger.
Der blev foretaget afstemning, hvor vinderen af prisen blev fundet.
Gave og diplom til vinderen står Pia for.
Der skal gives besked til Anne, om at kontakte yngre læger på de afdelinger, hvor deres indstillede
kandidater ikke vinder, samt at kontakte YL på den vindende afdeling, hvor vinderen skal have
besked, men samtidig have indskærpet at det er hemmeligt indtil festmiddagen på årsmødet, hvor
FYPA-formanden vil overrække prisen.
f. Friplads til stud.med’er
Igen i år har DPAS valgt at tilbyde 3 fripladser til årsmødet til 3 medicinstuderende som har
interesse i patologien. Gitte har sendt mail ud til ledende overlæger og uddannelsesansvarlige
overlæger på alle patologi-afdelinger mhp. at finde kandidater. Der er ansøgningsfrist den 10/2,
hvilket dog ligger ganske tæt på fristen for tilmelding til ”den billige pris” til årsmøde (12/2). Gitte vil
finde ud af om fristen for tilmeldingen kan rykkes nogle dage, så FYPA-bestyrelsen har nogle dage
til at læse ansøgningerne og stemme om, hvilke kandidater, der skal tilbydes fripladserne.

5. Kursusdag 2017 emner brainstorm
Brainstorming om emner til kursusdagen 2017.
Der er bred enighed om emnet: targeteret onkologisk behandling, f.eks. anti-PDL1 med deltagelse
af onkolog, patolog og muligvis ph.d-studerende.
Kurset afholdes primo oktober. Sted: Vejle sygehus kunne være mulighed?

6. Basiskursus
Gitte og Pia er tovholderer på basiskurset.
Der fastlægges dato, som bliver mandag den 29/5-2017.
Undervisere på kurset: Makroskopi: Gitte. Mikroskopi: Stine Rosenkilde Larsen (Gitte og Pia
adspørger hende). Obduktion: Lisbeth (Gitte spørger hende). Specialfarvninger og IHC: Henrik
Hager (Pia adspørger ham). Mikroskopet og de 7 lægeroller: Pia .

Alternativ til Henrik, som tidligere har ytret at han gerne giver plads til yngre kolleger, kunne være
Rikke Vincent (RH).
Udgifter til forplejning og gaver dækkes af DPAS, og transportudgifter af uddannelsesudvalget.
Gitte tjekker op på, om det skal fortsætte sådan. Deltagergebyret på 500kr pr. deltager går til
uddannelsesudvalget.

7. Obduktioner – opfølgning på tidligere tiltag
Ikke yderligere siden sidste bestyrelsesmøde.
Marie laver udtræk på antallet af obduktioner om ca. 1 måned.

8. Opdatere aktivitetslister
FYPA´s kontaktliste gennemgås og opdateres. Marie sender den opdaterede liste til Susanne.
Christian bliver ny ”webmaster” efter Marie, og vil efter generalforsamlingen på årsmødet, stå for
kontakt til Susanne.
Hjemmesiden tjekkes, og der konstateres, at der er flere manglende opdateringer på FYPA´s sider.
Marie vil sende disse opdateringer til Susanne.

9. Forårs reminder
10. Evt.
11. Næste møde er DPAS Årsmøde 16.-18. marts 2017

