FYPA BESTYRELSESMØDE
Referat
Dato: Tirsdag d. 21. maj 2013 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. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde i Aalborg 11. januar 2013
Godkendt og lagt på hjemmesiden
2. Konstituering af ny bestyrelse

Den nye bestyrelse er konstitueret og består af:
Benedikte Richter, reservelæge, Rigshospitalet, formand
Marie Bønnelycke, reservelæge, Hvidovre, webmaster
Louise Kristensen, reservelæge, Odense, sekretær
Anja Brügmann, reservelæge, Aalborg
Rikke Karlin Jepsen, reservelæge, Rigshospitalet
Nina Woller, reservelæge, Herlev
Tina Prangsgaard, reservelæge, Hvidovre, ansvarlig for nyhedsbrev

3. Opfølgning på den interne aktivitetsliste
Listen gennemgås og opdateres.
Vedr. guidelines er disse rundsendt til gennemlæsning. Eventuelle rettelser bedes sendt til
Benedikte inden 7. juni.
4. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS
Seneste møde fandt sted i København d. 19/4.-13. Årsmødet 2014 foregår d. 13.-15. marts på
LO-skolen i Helsingør og arrangeres af Herlevs Patologiafdeling. Emnet vil være
multidiciplinært samarbejde og mulige foredragsholdere blev drøftet.
Der skal være en besparelse på 650.000 kr indenfor uddannelsesområdet. I første omgang vil
det betyde, at forplejningen på TS-kurserne bortfalder, og man vil se på, om nogle TS-kurser
kan udbydes hvert 2. år således at to kursisthold slås sammen til de pågældende kurser.

Der blev talt om muligheden for at få flere yngre læger ind i DMCG’erne. FYPA ser positivt på
dette og vil undersøge hvilke af udvalgene under DMCG, der sidder en yngre læge i og forhøre
sig om, hvorvidt der skal være en yngre læge indenfor alle DMCG’erne. Benedikte vil spørge
ind til dette ved DPAS’ næste møde i juni.
5. Evaluering af Årsmødet herunder Generalforsamling og Networkingcafé
Der var generelt et godt fremmøde blandt medlemmerne til FYPA’s generalforsamling, og
FYPA vil gerne takke Dorte Kjær, som gjorde en god indsats som ordstyrer. Derudover takker
vi også vores afgåede formand Trine Tramm,samt Søren Dalager og Mie Emilie Kristensen,
der fratrådte bestyrelsen.
Networking caféen vil vi i fremtiden arbejde på at gøre til et mere veletableret element i
årsmødet, således at den er mere synlig, og placeringen er god og ikke ligger et afsides sted.
Der vil nogen gange være et tema for caféen, men den grundlæggende mening er, at man kan
mødes med andre yngre kollegaer og få en uformel snak.
6. Nyhedsbrev
Der skal hver gang være nogle faste punkter i brevet. Et af disse, skal være, hvilke
nyudnævnelser til råd og udvalg FYPA har været involveret i. Et andet punkt skal være
velkomst til nye medlemmer. Derudover skal der være et punkt om kommende kurser. Forslag
til emner sendes til Tina, som er ny tovholder på Nyhedsbrevet.
7. Opfølgning på kursusdag om obduktioner
Vi diskuterede muligheden for en opfølgning til kurset, hvor vi så på de indkomne forslag til nye
emner, der kom i evalueringerne. Muligheden for udelukkende deltagelse af patologer, både
yngre og ældre, blev vendt.
Der er stadig debat om fordeling af obduktioner mellem patologer og retsmedicinere, og der er i
øjeblikket en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med ”Pludseligt uventet hjertedød hos
personer under 50 år”. Der skal også tages en politisk beslutning vedrørende dette. Vores
holdning er derfor, at det vil give god mening at afholde en kursusdag sammen med YRET, når
vi ved, hvilket udspil, der kommer fra arbejdsgruppen, og hvad den politiske tilbagemelding
bliver, muligvis i 2014. Vi ser på muligheden for samtidig deltagelse af DPAS og
Retsmedicinere generelt. Vi diskuterer det igen i bestyrelsen til januar.

8. Fyraftensmøder med FYO
Der er et overskud efter afholdelse af disse møder, idet en af foredragsholderne gav sit
honorar til FYO og FYPA. Da FYPA er et underudvalg under DPAS, ligger dette beløb for
nuværende under DPAS’ budget men vil blive ”reserveret ” til FYPA. Se i øvrigt punkt 9.

9. FYPA-arrangement efterår 2013
Muligheder for et arrangement drøftedes. Tidspunktet bliver enten oktober 2013 eller januar
2014, muligvis i Odense. Der blev vendt følgende muligheder for et arrangement: ”targeteret
behandling for patologer med indlæg fra onkologien”, biomarkører, molekylærdiagnostik.

Forløbet kunne være som ved de fyraftensmøder, der blev afholdt i januar men som et
heldagsarrangement med sessions og afsluttende debat. Arrangementet vil så ligge i
tidsrummet 10-16. Der skulle gennemgås nye organområder fx mamma, gastrointestinal kanal,
hud (malignt melanom) evt radiologi.
Opgaverne bliver uddelegeret mellem FYPA’s medlemmer og vil i starten primært ligge hos
Nina, Anja og Rikke.
10. FYPA på Facebook / Twitter
Facebook og LinkedIn diskuteres som muligheder. Behovet for, at FYPA kommer på disse
portaler, kan ikke defineres på nuværende tidspunkt, men punktet vil blive genoptaget på et
senere tidspunkt, da det er muligt, at der i fremtiden bliver et større behov.

11. Evt.
-

Opdatering af liste med løntillæg: Dette er primært en TR opgave. Benedikte vil dog
samle en liste over hvilke tillæg man kan få. Listen er ment som en inspirationsliste.

-

Organisatorisk arbejde blandt YL. Fra Trine: Vi har modtaget en liste som Trine har
udarbejdet. Listen er rundsendt og kommentarer sendes til Anja hvorefter hun vil rette listen
igennem.

12. Emner til næste møde
Kursusdag
13. Næste møde
Bliver i København på Rigshospitalet d. 26. august 2013 kl. 10-14.

