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1. Godkendelse af referat fra mødet 5. januar 2012
Referatet er godkendt i januar 2012 og ligger på hjemmesiden.
2. Opdatering af bestyrelsens interne aktivitetsliste
Gennemgået og opdateret.
3. Konstituering af den nye bestyrelse
Den nye bestyrelse er konstitueret og består af:
Trine Tramm, 1.reservelæge, Århus, formand
Søren Dalager, afdelingslæge, Århus, webmaster
Mie Emilie Kristensen, reservelæge, Århus, ansvarlig for Nyhedsbrev og aktivitetsliste
Louise Kristensen, reservelæge, Odense, sekretær
Benedikte Richter, reservelæge, Rigshospitalet
Anja Brügmann, reservelæge, Aalborg
Rikke Karlin Jepsen, reservelæge, Rigshospitalet
4. Evaluering af årsmødet herunder FYPA generalforsamling, Networking café
og uddannelsespris
FYPA’s Generalforsamling: Der var et flot fremmøde blandt medlemmerne. Forløbet
var fint, og der var ingen kommentarer til formandsberetningen. Lokaleforhold og
traktement med øl og vand var ligeledes upåklageligt.
Networking Café: I forhold til forventningerne var der ikke helt ”gang i ” samtalerne
mellem YL og de fremmødte repræsentanter. Det kan overvejes, om der behøver at
være et tema for networking caféen. Det kan virke tungt med alle disse inputs fra

forskellige steder til Årsmødet. Caféen kunne være et sted, hvor man mødes med de
andre YL under mere afslappede rammer. Lokalet lå også langt fra det øvrige
arrangement med kaffe/kage pause og repræsentanter fra industrien.
FYPA’s uddannelsespris: Gik til Henrik Kiær (Svendborg), som blev glad for den.
Retningslinierne omkring indstilling af kandidater er, at navnene på de indstillede samt
hvor mange indstillede der er, holdes indenfor FYPA’s bestyrelse. Tidligere har det
været holdt hemmeligt, hvem prisen gik til indtil selve festmiddagen til årsmødet. Dette
foreslås ændret, således at prismodtageren informeres om valget. På den måde håber
vi, at prismodtageren vil være tilstede under festmiddagen når indstillingen læses op og
prisen uddeles.
Postere til årsmødet: Fremstillingen af videnskabelige projekter og kasuistikker
diskuteres. Der er generel enighed om, at placeringen af postere var uheldig, idet nogle
postere var gemt helt væk. Der diskuteres muligheder for mundtlig præsentation af hhv
postere, kasuistikker og forskningstræningsprojekter, da disse ofte er lavet af YL, der
kunne have godt af erfaringen ved at holde et oplæg. Pga. et stigende antal indsendte
abstracts er det dog blevet vanskeligt at afvikle præsentationer af videnskabeligt
arbejde/kasuistikker der indsendes inden for mødets tidsramme.
Næste årsmøde er i Randers 14.-16. marts 2013.
5. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS
Trine beretter om 1 møde. Nye medlemmer i DPAS’ bestyrelse er: overlæge Kåre
Simonsen, Roskilde og overlæge Doris Schledermann, Odense (sekretær). Udtrådte
bestyrelsesmedlemmer er overlæge Mikkel Eld, Ålborg og overlæge Ben Vainer,
Rigshospitalet. Årsmødet blev positivt evalueret. Industrien havde sponsoreret en del i
forbindelse med årsmødet (fx morgenmaden), også dette var positivt. Der er tilkommet
et molekylærbiologisk udvalg. Ved kommende møder skal problemstillingen vedr.
fordelingen af obduktioner mellem patologer og retsmedicinere diskuteres. Der har
været forslag omkring modellen: obduktioner udføres af retsmedicinere og
mikroskopien foretages af patologer. Dette diskuteres, og der er generel bekymring for
at sammenhængen mellem makro- og mikroskopi og viden om patofysiologi går tabt.
Hvis der kommer et udvalg omkring dette emne, vil FYPA gerne have et medlem med.
Generelt var der tilfredshed og opbakning med FYPA’s arbejde i DPAS.

6. Specialernes dag, Region Nord d. 26. oktober 2012
DPAS kan ansøges om op til 5000 kr. i forbindelse med afholdelse af disse dage.
7. FYPA temadag 2012 (evt. fælles med Y-RET)
Trine har haft kontakt til reservelæge og formand for Yngre Retsmedicinere (YRET) Gordon Jehu angående en fælles temadag med Y-RET. Y-RET er
interesserede i at lave en fælles temadag/kursus med emnet ”Obduktioner”.
Indholdet diskuteres, og dilemmaet om hvornår en obduktion ”skulle have været”
retsmedicinsk kan tages op. Børneobduktioner (ikke fostre) kan indgå. ”Hvad kan
man med obduktioner” – fx gennem toxologiske undersøgelser, genetik,
bakteriologi er også et muligt emne. Foreslåede foredragsholdere er overlæge Lisa
Leth Maroun (RH), Vicestatsobducent Jytte Banner (Århus), og overlæge Michael
Hardt-Madsen (Svendborg). Reservelæge Lisa Michaelsen, Retsmedicinsk institut,
RH sammensætter et program, og arrangementet vil formentlig foregå i København.
Y-RET har møde først i juni, hvor de også vil tage emnet temadag op. Denne
sammenslåede temadag vil udgøre årets FYPA-temadag. Rikke er FYPA’s
tovholder.
8. Gennemførelse af H-forløb i fremtiden i Region Øst (incl. RH)
Yngre læger på Rigshospitalet har udtrykt bekymring over de forskelle, der er i
hoveduddannelsesstillingerne i Region Øst. De yngre læger, der ikke har ophold på
Rigshospitalet vil ikke stifte bekendtskab med en række organsystemer i deres
hoveduddannelse, og de frygter, at der uddannes et ”A- og B-hold” af. I marts 2012
blev den nye målbeskrivelse for hoveduddannelsesforløb i patologi godkendt, og denne
tager højde for denne problemstilling. Det er ifølge den nye målbeskrivelse ikke
nødvendigt at stifte bekendtskab med alle organsystemer. Man skal tilegne sig evnen
til at håndtere komplicerede procedurer, og derved kunne overføre denne kunnen til
alle typer af organer. FYPA har dog påpeget bekymringen for ”A- og B-holdspatologer”
overfor DPAS i forbindelse med høringssvaret vedr. den nye målbeskrivelse. De yngre
læger på Rigshospitalet opfordres til at kontakte de øvrige yngre læger i Region Øst,
uddannelsesansvarlige og evt. ledende overlæger og drøfte problemet med dem og
derefter henvende sig i Videreuddannelsesregion Øst.

9. Eksponering af patologi – ideer og forslag (afventer evt. næste møde)
Afventer næste møde.
10. Engelsk version af FYPAs navn (afventer evt. næste møde)
Diskuteres stadig og afventer næste møde.
11. Evt.
Vedr. Juniorinspektorer: Trine vil høre SST om, hvorvidt man skal være i en
klassificeret stilling for at være juniorinspektor.
Vedr. nyhedsbrev: Punktet ”Goddag og farvel” i Nyhedsbrevet diskuteres. Det er en
god ide at byde nye medlemmer velkommen, men det er ikke sikkert at
medlemmer, der forlader FYPA ønsker dette offentliggjort. Derfor overvejes det om
”farvel” skal udelades. Overlæger er i øvrigt medlemmer i FYPA ”året ud” det
pågældende år, de er blevet overlæger. Nyhedsbrevet udsendes op til 4 gange
årligt.
Vedr. dækning af transport til årsmødet for FYPA-best.-medlemmer: Trine har
forhørt sig om det på DPAS’ møde. Det bliver ikke en mulighed, idet det vil udløse
store udgifter også til andre udvalg.
Temadag med Onkologerne (FYO): Der har været kontakt til FYO’s
bestyrelsesmedlemmer reservelæge Charlotte Bøje og afdelingslæge Nikolaj
Andreassen (Onkologisk afd. , Århus). De er interesserede i at afholde et fælles
arrangement med FYPA. Der diskuteres forskellige muligheder for fyraftensmøde
eller weekend seminar. Tidspunktet bliver 2013. Der diskuteres mulighed for et
socialt arrangement i forbindelse med temadagen. Evt. emner diskuteres. En
overordnet titel kunne være ”Targeteret behandling” evt. oplæg som: ”Metoder til
diagnostik”. ”Hvad betyder patologens svar for patientens behandling?” Anja er
FYPA’s tovholder og de øvrige best.-medlemmer opfordres til at maile idéer til
emner til hende.

12. Emner til næste møde
Eksponering af patologi – ideer og forslag. Engelsk version af FYPAs navn.
Guidelines.
13. Kommende møder
Næste møde er mandag d. 27. august 2012 i Århus.
Referent: Louise Kristensen
Odense d. 3. juni 2012

