FYPA BESTYRELSESMØDE
Referat
Dato: 27. august 2012 kl. 11-14
Sted: Århus, NBG
Tilstede: Trine Tramm, Anja Brügmann, Benedikte Richter, Søren Dalager, Mie
Emilie Kristensen, Rikke Karlin Jepsen, Louise Kristensen

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 31. maj 2012
Godkendes og lægges på hjemmesiden.
2. Opdatering af bestyrelsens interne aktivitetsliste
Gennemgås og opdateres.
Specialernes dag: Foregår i Region Nord d. 26. oktober 2012 og dermed samme dag
som den fælles kursusdag med Retsmedicin (Y-RET). Der diskuteres materiale til
dagen i form af postere, quiz mm.
Liste over FYPA-kontaktpersoner: Der arbejdes stadig på at lave en opdateret liste
over kontaktpersoner på landets patologiafdelinger. Louise udsender en mail til
kontaktpersonerne hvor de bedes melde tilbage, om de stadig er kontaktpersoner samt
en beskrivelse af hvad en kontaktpersons opgave er.
Organisatorisk arbejde blandt YL i patologi: Louise udarbejdede en liste i forbindelse
med Årsmødet 2012, som hun sender til de øvrige bestyrelsesmedlemmer mhp. at lave
en liste, der kan lægges på hjemmesiden som inspiration.
3. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS
Trine beretter om et møde der blev afholdt i juni 2012. Følgende emner nævnes:
Årsmøde 2013 i Randers: Emnet omhandler ”Hvad bidrager patologien med i
klinikken?” og forskellige muligheder for foredrag blev diskuteret på DPAS’ møde.
Det nye Molekylærpatologiudvalgs organisation blev diskuteret.

Retsmedicin har fået en ny speciallæge uddannelse, der nu indebærer 1½ år på en
patologiafdeling fordelt som ½ år i introstillingen og 1 år i hoveduddannelsesstillingen.
De skal endvidere have deres egne TS-kurser.
Desuden havde Vicestatsobducent Jytte Banner (Århus) berettet om fordeling af
obduktioner mellem patologi og retsmedicin. Det er fortsat FYPA’s holdning, at der skal
være obduktioner i patologien, da man derved sikrer den bedste sammenhæng mellem
makroskopi og mikroskopi. Dette ville gå tabt, hvis man udelukkende fik mikroskopien
fra de obduktioner, der blev udført retsmedicinsk.
4. Fælles kursusdag med retsmedicin (Y-RET)
Rikke fremviser et program for dagen. Programmet vil snarest blive sendt til FYPAs
medlemmer efter få ændringer. Der vil desuden være information om tilmelding,
betaling og frister. Norske og Svenske patologer inviteres. Overlæger er også
velkomne. Det diskuteres hvem, der skal være med i paneldiskussionen. Det kunne
være en god ide med deltagere, hvor nogen er for og andre imod at afgive
obduktionerne til retsmedicin. Trine vil forhøre firmaer om mulighed for at få
kuglepenne, blokke og evt. navnskilte fra firmaer.
5. Temadag med onkologer
FYPAs tovholder er Anja, som samarbejder med onkologerne Lotte Engel
(Rigshospitalet) og Anne Birgitte Als (Aalborg). Arrangementet vil blive afholdt som
et fyraftensmøde (15.30-19.00) med mad undervejs. Det bliver afholdt i flere byer
samtidigt (København, Odense, Vejle, Århus, Aalborg) og vil ligge ultimo januar
eller primo februar 2013. Underviserne vil være lokale. Deltagelse i kurset er gratis.
Foredragsholderene aflønnes efter statstakst. Temaet er samspillet mellem
patologer og onkologer og forskellige emner så som ”præparatets vej gennem
patoligiafdelingen” og ”targeteret behandling på molekylærbiologisk niveau” er på
tale.
6. Eksponering af patologi – ideer og forslag (overført fra sidste møde)
Målet er at udbrede kendskab til patologien til andre lægegrupper og
medicinstuderende. En af måderne dette kan gøres på er gennem de omtalte

samarbejder med andre yngre lægers foreninger fx ved fælles kursusdage,
fyraftensmøder osv. Dette punkt vil blive diskuteret igen ved kommende møder.
7. Engelsk version af FYPAs navn (overført fra sidste møde)
“The Danish Society of Young Pathologists” er nu officielt det engelske navn.
8. Guidelines (overført fra sidste møde)
Gennemgås og kommenteres. Trine retter til, og guidelines vil herefter kunne findes i
FYPAs arkiv.
9. Evt.
Der vil snarest blive udsendt et opslag til suppleant for yngre lægerepræsentant
ved Videreuddannelsesudvalget i Region Nord. Trine laver opslaget, og Louise
sender det ud til medlemmerne.
Vedr. sidste mødes diskussion om hvorvidt alle i hoveduddannelse i Region Øst
skal have et ophold på Rigshospitalet er nu alle afdelinger i Øst kontaktet, og der
afholdes møder om problemstillingen. FYPA følger denne udvikling, da dens
afgørelse også kan få betydning for yngre læger andre steder i landet. FYPA er ikke
indblandet i diskussionen på dette stadie.
10. Emner til næste møde
Eksponering af patologi – fortsat diskussion
FYPA networking café Årsmøde 2013
11. Kommende møder
Fredag d. 11. januar 2013 kl 11-14 i Aalborg
Referent: Louise Kristensen, Odense d. 290812

