FYPA BESTYRELSESMØDE
Referat
Dato: Mandag d. 20. januar 2014 kl. 10-14
Sted: Lille konferencerum, Rigshospitalet
Deltagere: Benedikte Richter, Rikke Karlin Jepsen, Tina Prangsgaard, Nina Woller, Marie
Bønnelycke, Anja Brügmann, Louise Kristensen
Referent: Louise Kristensen

1. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS: Der berettes om 2 møder; et primo november 2013 og
et primo januar 2014. Obduktion af afdøde med pludselig uventet hjertedød under 50 år
diskuteres fortsat. Det foreslås at retsmedicinere udfører obduktionen, og patologen udfører
mikroskopien. Der afventes en politisk løsning på dette.
Specialeplanerne skal revideres. Man diskuterer hvordan funktionerne skal organiseres og i
hvor stor grad, der skal centraliseres. Der er og vil fortsat være få speciallæger i forhold til
arbejdsmængden. Sundhedsstyrelsen er inddraget, og der vil muligvis blive foretaget en
arbejdstidsundersøgelse.
4-års reglen: oplevelsen af denne på de forskellige afdelinger vendes. Der er frygt for, at
yngre læger fravælger patologien, fordi de ikke mener, at de opnår direkte kompetencer til
andre specialer. Der stilles spørgsmålstegn ved om antallet af obduktioner i starten af en
intro-stilling skræmmer folk væk fra specialet. Dette kunne evt. løses ved, at man først får
obduktioner efter 1 måned i specialet. Et andet nyttigt tiltag overfor nye kollegaer kunne
være, at de havde en fast mikroskopisupervisor den første måned.
- Rekruttering til faget
Vi har diskuteret en række tiltag for at rekruttere nye til faget:







Udføre en forespørgsel blandt medicinstuderende mhp. om de kunne overveje at blive
patologer – hvorfor/hvorfor ikke
Gøre patologifaget mere synligt ved at ”reklamere” for det ved kurserne på
basisuddannelsen
Få artikler i ”Ugeskrift for læger” under ”Et døgn med patologen” og ”Vis mig dit
speciale”
Klinikophold for studerende. Afdelingerne opfordres til at gøre sig synlige i
studenterblade som fx ”SundogHed” (Region Syd) og ”MOK” (Region Hovedstaden)
Kandidatspeciale opgaver til studerende
Mentor ordningen – patologer opfordres til at blive mentorer for YL i KBU.

Benedikte vil nævne denne diskussion i DPAS, ligesom vi vil nævne, at vi arbejder med
problemstillingen i Nyhedsbrevet samt opfordre alle læsere til at komme med yderligere forslag.
Derudover vil vi opfordre til, at man kan tale videre om emnet til årets FYPA networking café under
Årsmødet.
Desuden er der kommet et forslag fra mikrobiologerne om, at man måske kunne dispensere fra 4årsreglen, hvis man har været et år i et paraklinisk speciale.

2. Nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev udkommer efter Årsmødet. Det tilstræbes fremover at nyhedsbrevet ikke
udsendes i sommerferie eller juleferieperioderne. Der vil snarest blive udsendt en ”FYPA
reminder” vedr. Årsmødet.
Næste nyhedsbrev vil omhandle rekruttering (se under punkt 1) samt opsamling fra
Generalforsamling og Årsmøde. Da afsnittet ”velkommen til” er blevet positivt kommenteret, vil
dette punkt også fremover være at finde.
Postgangen i nyhedsbrevet diskuteres. Der er enighed om følgende: Den ansvarlige sætter en
deadline. De, der laver et indlæg, modtager evt. rettelser og efter revidering, sender de
indlægget til ansvarlige. Det hele foregår i et word-dokument.

3. Årsmøde 2014
-Generalforsamling
Benedikte laver en forespørgsel mhp. at finde en ordstyrer. Desuden laver Benedikte en
årsberetning og sender den ud til medlemmerne 3 uger før Årsmødet. Der er i år valg til 2
bestyrelsesposter samt en formandspost. Vi prøver hver især at rekruttere nye fra hver
region. Er man interesseret i at stille op, kan man meddele sit kandidatur til Louise. Man
behøver ikke medsende en motivation, men derimod skal man være klar over, at man skal
præsentere sig til Generalforsamlingen. Hvis man opstiller in absentia, skal man dog sende
en motivation, der vil blive læst op på Generalforsamlingen. Benedikte sender en mail ud
vedr. dette. Generalforsamlingen er kl 18.15 d. 13-03-2014.
-Networking café
Emnet for i år er som nævnt under punkt 1 ”rekruttering til faget”. Der vil ligge sedler på
bordene med 2-3 punkter til diskussion. Dertil vil blive serveret lidt lækkert chokolade.
Ansvarlig for networking café er Anja. Louise sørger for chokolade.
4. Evaluering af kursusdag 2013
Der har generelt været tilfredshed med årets kursusdag. For at få et sådan arrangement til
at forløbe planmæssigt er det vigtigt, at foredragsholderne overholder tidsrammen og der
arbejdes på dette fremover.
5. Kursusdag 2014
Vi diskuterede emnet patologi og digitale medier (billedanalyse, digital patologi) som et
muligt emne evt. under overskriften ”Patologens digitale hverdag nu og i fremtiden”.
Forskellige mulige foredragsholdere og underpunkter vendes. Underemner kunne være:

Indscanning af præparater, repræsentant fra Visiofarm, telepatologi som brugt i Norge og
Sverige samt nye arbejdsgange som følge af digitaliseringen.
-Evt. med FYO?
Anja sender en forespørgsel.
6. Basiskursus for introlæger 2014
Marie overtager efter Tina Olsen og vil samarbejde med Louise om afholdelse af
Basiskurset, der også i år forventes at blive afholdt i juni med den faste stab af undervisere.
7. FYPAs bestyrelse efter Årsmødet 2014
-

Ny formand: Se under punkt 3
Evt ny sekretær: Sekretærposten bliver ledig senest til december 2014
2 ledige poster: Se punkt 3

8. Opfølgning på den interne aktivitetsliste
Opdateret
9. Evt.
-Økonomisk støtte til YL i forbindelse med kongresdeltagelse etc.
DPAS bestyrelsen har adspurgt om dette, og vi vil forsøge at lave en
spørgeskemaundersøgelse blandt FYPA kontaktpersonerne for at afdække dette.
Tina skriver til kontaktpersonerne og beder dem undersøge hvad man kan få tilskud
til de forskellige steder. Er det fx muligt at få tilskud til Årsmødet, øvrige danske
møder, udenlandske møder? Efter hvilke principper gives tilskud?
10. Emner til næste møde
Økonomisk støtte til YL i forbindelse med kongresdeltagelse etc
Evaluering af Årsmødet
Kursusdag 2014
Basiskursus
Fyraftensmøder
11. Næste møde
Tid og sted aftales efter Generalforsamlingen, når vi ved, hvem de nye medlemmer er.

