
 
FYPA BESTYRELSESMØDE  
Referat 
 
 
Dato: 11. januar 2013 kl 12-15 
Sted: Aalborg 
 
Tilstede: Trine Tramm, Anja Brügmann, Benedikte Richter, Søren Dalager, Rikke 
Karlin Jepsen, Louise Kristensen 
Afbud: Mie Emilie Kristensen 
 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. august 2012 

Godkendes og lægges på hjemmesiden. Fremover skal referaterne på hjemmesiden så snart 

bestyrelsen har godkendt dem. 

 

2. Opdatering af bestyrelsens interne aktivitetsliste 

Gennemgås og opdateres.  

Vedr.: Specialernes dag: FYPA’s rolle er følgende: PKL’erne henvender sig til FYPA, som så 

sørger for en lokal tovholder. FYPA har en stor del af materialet (powerpoint præsentationer, 

quiz mm) på et webhotel og dette kan udleveres ved henvendelse. PKL’ere skal kontaktes mhp 

hvordan ordningen går. 

 

3. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS 

Der har været 3 møder siden sidste FYPA møde. Trine beretter om disse. 

Vedr. dækning af udgifter til årsmøder for FYPA-best.-medlemmer: Dette bliver ikke en 

mulighed, idet det vil udløse for store udgifter også til andre udvalg. 

Der er kommet en ”tællefunktion” på hjemmesiden www. danskpatologi.dk, så man kan se 

antallet af besøgende. 

Uddannelsesudvalget: Ny delkursusleder på Gyn.-Obs. er Lotte Nedergaard (Rigshospitalet) 

og Tina Olsen (Hvidovre) har overtaget Introduktionskurset. 

Der kommer 3 efteruddannelseskurser: lungecytologi, nonmelanocytære hudtumorer og et 

”update pathology”-kursus. 

I henhold til dimensioneringsplanen oprettes et ekstra H.-uddannelsesforløb i Region Nord, 

således at der nu er 7 forløb i Nord. 

Informatikudvalget: Der arbejdes med en ny patobank-hjemmeside med adgang for forskere og 

patologer. Der bliver lavet et nyt skrift vedr. ”god kode-praksis” 



Debat-forum på DPAS’ hjemmeside: Det bliver muligt at diskutere præparater og uploade 

billeder af disse i dette forum. Man kan tilmelde sig de forskellige organspecifikke fora og 

deltage i debatten. 

DPAS har afholdt møder med DMCG’erne, i et ønske om at DPAS er informeret om, hvad der 

foregår i DMCGerne. DPAS ønsker, at udnævnelsen af patologer til DMCGerne går vi opslag 

fra DPAS. 

Der bliver en bestyrelsesplads ledig i DPAS’ bestyrelse. Der er denne gang foreslået en yngre 

læge til pladsen. Man kan søge ved at melde sit kandidatur inden Generalforsamlingen 14. 

marts eller inden 21. februar hvor indkaldelsen til Generalforsamlingen sendes ud.  

 

4. Evaluering af Obduktionskurset (fælles med Y-RET) herunder forslag til nye kurser 

fra Y-RET 

Det var et velbesøgt møde med ca. 80 deltagere hvoraf 50 afleverede evalueringer. Ifølge 

evalueringerne var deltagerne generelt ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med kurset. 

Hovedtendensen var, at der var tilfredshed med oplægsholderne og paneldiskussionerne. 

Forslagene gik på, at man kunne invitere klinikchefer og sektionsstueansvarlige. Et nyt kursus 

kunne evt. være et samarbejde mellem FYPA/DPAS og Y-RET.  Y-RET har kontaktet FYPA 

med emner til et nyt møde. Y-RETs formand Gordon Jehu udtrykte også tilfredshed med 

arrangementet. 

 

5. FYPA’s generalforsamling 2013 

Årsberetningen fra Formanden vil komme ud 3 uger før generalforsamlingen dvs 21. februar 

ligesom selve indkaldelsen til generalforsamlingen.  

 

6. Kandidater og formandskandidater til FYPAs bestyrelse efter GF 2013 

Navne på kandidater til bestyrelsesposter skal være bestyrelsen i hænde senest dagen før 

udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen hvis man vil have sit navn på indkaldelsen. 

Man kan dog opstille helt indtil generalforsamlingen.  

Formand:Trine Tramm er på valg og ønsker ikke genvalg 

Benedikte Richter er på valg og opstiller som formandskandidat 

Søren Dalager er på valg og ønsker ikke genvalg 

Mie Emilie Kristensen er på valg og ønsker ikke genvalg 

Louise Kristensen er på valg og opstiller igen 

 

7. FYPAs Networking café på Årsmødet 2013 



På årets FYPA Networking Café kan man mødes med andre YL kollegaer og få en uformel 

snak.  Der vil være mulighed for at stemme på emner til fremtidige FYPA kursusdage og man 

kan også selv komme med ideer til kommende arrangementer til en FYPA-postkasse. Der vil 

være FYPA-bestyrelsesmedlemmer tilstede i caféen. 

 

8. FYPAs Uddannelsespris 2013 

Fristen er d. 23. januar. I fremtiden vil den ligge en uge efter abstract-fristen, idet der skal være 

tid til at give vinderen besked. 

 

9. FYO-FYPA fyraftensmøder – status 

Møderne afholdes de næste 2 uger: Der vil være en repræsentant fra FYPA’s bestyrelse 

tilstede ved hvert møde, som er medvært sammen med en FYO-repræsentant. FYPA-

repræsentanten laver efter mødet et kort referat og sender den til Anja. Der bliver delt 

evalueringsskemaer rundt, som sendes til Benedikte. 

 

10. Opdatering af liste med løntillæg 

FYPA har tidligere udarbejdet en liste med eksempler på løntillæg som har været givet til yngre 

patologer. Vi vil opdatere listen til hjemmesiden som inspiration til mulige kvalifikations- eller 

funktionsgivende tillæg. Punktet skal diskuteres på næste møde. 

 

11. Eksponering af patologi – fortsat diskussion (overført fra sidste møde) 

Diskuteres fortsat og vil fx foregå ved specialernes dag og gennem samarbejde med andre YL-

foreninger som de nuværende samarbejder med Y-RET og FYO. 

 

12. Organisatorisk arbejde blandt YL. Liste udsendt. 

Den udarbejdede liste vil blive rettet til af Trine og herefter kunne findes på hjemmesiden. 

 

13. Evt.     

 

 

 

 

 

 

 



Kontingent i FYPA: Vi har drøftet det kort. Hvis FYPA skal have egen økonomi vil det 

kræve vedtægtsændringer i FYPA, og en FYPA kasserer og evt. medføre ændringer i 

FYPAs tilhørsforhold til DPAS. Som situationen er nu, er bestyrelsen enige om, at det ikke 

vil være rationelt. 

 

Basiskursus for Introlæger: Der forventes et nyt kursus i juni. 

 

Opfølgning Hoveduddannelsesforløb i Region Øst: I forbindelse med spørgsmålet om 

hvorvidt alle hoveduddannelsesforløb i Region Øst skulle indeholde et ophold på 

Rigshospitalet indtog FYPA en neutral holdning. I den forbindelse diskuteres det, hvordan 

FYPA’s holdning til forskellige opkomne emner skal kommunikeres ud. Muligheden for at 

FYPA kommer på Facebook eller Twitter som lukket gruppe tages op og vil blive diskuteret 

på kommende møder. 

 

14.  Emner til næste møde  

FYPA på Facebook/ Twitter 

Opdatering af liste med løntillæg 

 

15. Næste møde 

Datoen fastsættes når de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt ved generalforsamlingen 14. 

marts. 

 

Odense d. 20-01-2013 

Referent: Louise Kristensen 

 


