
 
 

 
 
FYPA BESTYRELSESMØDE 
REFERAT 
 
Dato: Torsdag d. 18. august 2016 kl. 11-15 
Sted: Aarhus Universitetshospital, Patologisk Institut, NBG, Auditoriet, 3.sal. 
Deltagere: Gitte, Pia, Marie, Simon, Christian, Anne 
Afbud: Kiran 
Referent: Anne 
 
 

1. Nyt fra DPAS 
 
Årsmødets form fremover diskuteres. Ny hjemmeside og dimensioneringsplan er under opsejling.  
 

2. Basiskursus opfølgning 
 
Fuldt hus med 20 deltagere. Positiv evaluering. Fortsætter for nuværende v. Gitte og Pia. 
Ensretning af gaver til foredragsholdere i FYPA regi.  
 

3. Kursusdag 2016 
 
Endeligt program etableret. FYPA’s aktivitetsliste til kursusdag gennemgås og opdateres. Andre 
interesserede er velkomne- overvej at invitere yngre urologer eller billeddiagnostikere.  
 

4. Fyraftensmøder 
 
Evt. ”Nuklearmedicin for patologer” efter inspiration fra FYO. Skal høres ved DPAS. 
Fyraftensmøder berammes til København, Aalborg, Aarhus og Odense. Datoer søges lagt udenom 
diverse kurser etc. Evt. uge 5 eller 6 2017 i tidsrummet 16 -18.  
 

5. Hjemmesiden/Facebook 
 
Jf. punkt 1 for hjemmeside. Forslag om opslag på DPAS’ facebookside i stedet for FYPA’s 
eventuelle egen. Skal høres ved DPAS.  
 

6. Gennemgang af medlems-, uddannelsesansvarlige overlæge- og ledende overlæge-
listerne 

 
Gennemgås. FYPA kontaktperson i Hjørring mangler og skal findes.  
 

7. Uddannelsespris 
 
Skabelon til indstilling rundsendes med næste nyhedsbrev. Deadline for indstilling 31.12.16. 
Herefter kan vinderens afdeling forfatte en reel pris inden Årsødet 2017.  



 
8. Brainstorm FYPA Networking Café 

 
Snak om, hvorvidt mødet kan holdes åbent til ”ren” networking. Gitte undersøger, om det er muligt. 
Ellers åben for inputs frem til næste bestyrelsesmøde. 

 
9. Opfølgning på den interne aktivitetsliste 
 

Gennemgås. Pia renskriver og sender rundt.  
 

10. FYPA Reminder 
 
Reminder gemmes til næste måned.  
 

11. Emner til næste møde 
 
Obduktionsdebat, networking café, fyraftensmøder, kursusdage, Generalforsamling, basiskursus.  
 

12. Næste møde 
 
Onsdag d. 25. januar kl. 10. - 14. på Rigshospitalet. Christian.  
 

13. Evt. 
 
Snak om udvælgelse af yngre læge repræsentanter i uddannelses- og ansættelsesudvalgene i de 
forskellige regioner.  
FYPA udpeger på vegne af DPAS to yngre patologer til ansættelsesudvalget samt én 
repræsentant til uddannelsesudvalget. Herudover udpeger Yngre Læger repræsentanter. 
Videreuddannelsesregion Nord mangler aktuelt en repræsentant til uddannelsesudvalget. Søges 
snarest med frist ultimo august. 
 
 


