
 
 

 
 
FYPA BESTYRELSESMØDE 
DAGSORDEN 
 
Dato: Mandag d. 17. august 2015 kl. 11-15 
Sted: Århus Universitetshospital, Patologisk Institut/Udviklingslaboratoriet, Bygn.18B, 
Konferencerummet (øverste etage) 
Deltagere: Anja, Marie, Nina, Kiran, Gitte, Anne, Søren, Johanne 
Afbud:  Ingen 
Referent: Johanne 
 
 

1. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS (AB) 
Sidste DPAS bestyrelse møde var i maj måned, hvor ingen udvalg endnu havde haft møde. 
Torben Steiniche er blevet valgt til sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft som repræsentant 
for specialet. Udvalg for kompetencevurdering skal mødes igen til september. Referatet kan 
læses på hjemmesiden.  

 
2. Nyhedsbrev (AW) 

Kursusdag reminder er næsten klar til udsendelse. Anne laver det sidste i eftermiddag og 
sender til resten af bestyrelsen. Indeholder reminder vedr kursusdag og opslag med ledige 
stillinger som yl repræsentant i ansættelsesudvalg i videreuddannelsesregion nord. Vi 
diskuterer om der måske skal være et link til et sted hvor man kan se hvad en sådan stilling 
indbefatter. Anja vil finde et link til kommissorium for videreuddannelsesregion nord. 
Vi snakker om emner til det store nyhedsbrev som skal udsendes i november efter 
kursusdagen. Skal der evt stå noget om basiskursus i form af en slags reklame man kan 
videresende hvis der er interesserede medicinstuderende eller nye kolleger på afd. Der 
skal i nyhedsbrevet evt også stå noget om specialernes dag og om hvordan kursusdagen 
er forløbet samt opslag om uddannelsesprisen. Bestyrelsen opfordres til at tage billeder til 
de arrangementer de deltager i og sende dem til Marie og Anne. 

 
3. Kursusdag 2015 (JK, GJ) 

Kursusdag bliver mandag d.27.10.2015 i Århus, Patologisk Auditorium, Nørrebrogade. 
Lokalet er booket. Emnet i år er virusinduceret cancer. Der er allerede fundet 3 ud af 4 
undervisere og emner til en fjerde foredragsholder diskuteres. Johanne tager kontakt til 
dem der har været diskuteret. Bestyrelsens interne kursusdag aktivitetsliste gennemgås og 
opgaverne fordeles. 
 

4. Uddannelsespris (Alle) 
Der skal være opslag vedr uddannelsesprisen i det store nyhedsbrev i november. Johanne 
sender mail til alle medlemmer med reminder i starten af januar. Nina laver en historik over 
hvem der tidligere er blevet indstillet. Deadline for indstilling til uddannelsesprisen er 
22.01.2016. På bestyrelsesmødet 29.01.2016 udpeges prismodtageren. 

 
5. FYO-FYPA Fyraftensmøder (NW, KS) 



Formanden for FYO har været kontaktet og han har taget det op til deres bestyrelsesmøde. 
De er meget interesserede i et samarbejde om fyraftensmøder og vil vende tilbage. Nina og 
Kiran skriver til resten af bestyrelsen når der er behov for mere koordinering. 

 
6. Basiskursus opfølgning (MB, GJ) 

Kurset var velbesøgt og der er generelt gode evalueringer.  
 

7. FYPA guidelines og vedtægter (Alle) 
De reviderede guidelines er nu at finde på webhotel. Vedtægtsændringerne (suppleant 
kommet på og mindre ændringer) er godkendt af DPAS bestyrelsen på bestyrelsesmødet 
den 17.juni 2015 og formalia er i orden.  

 
8. Hjemmesiden (MB) 

Intet nyt. Anja udvælger nogle billeder fra årsmødet som skal bruges på forsiden.  
 

9. Opfølgning på den interne aktivitetsliste (Alle)  
 

10. Emner til næste møde (Alle) 
Uddannelsespris 
Obduktioner 
FYO/FYPA fyraftensmøder 
Årsmøde, herunder networking cafe, generalforsamling, valg til bestyrelsen og valg til 
formandspost 
Evaluering af kursusdag 
Kursusdag 2016 emner brainstorm 

 
11. Næste møde  

29.01.2016, Rigshospitalet, kl.11-15 
 

12. Gennemgang af medlemsliste (Alle)  
114 medlemmer efter gennemgang. 

 
13. Evt (Alle) 

Nina foreslår at opslaget vedr besættelse af yl repræsentant stillinger i DMCG’erne 
opdateres med de rigtige kontaktoplysninger. Anja vil give forslaget videre til DPAS. 
 
Vi følger stadig udviklingen i antallet af obduktioner og vi synes stadig at det er en stor 
uddannelsesmæssig udfordring. Obduktionsproblematikken skal nævnes i 
formandsberetningen og på dagsorden på DPAS bestyrelsesmøde i november og FYPA 
bestyrelsesmøde i januar. 
 
Til næste GF er Johanne, Søren og Anja på valg. Anja stiller ikke op igen. Der skal derfor 
udover valg til 3 bestyrelsesmedlemsposter også være valg til formand. 
 
Vi har i fypa.dk’s postkasse modtaget en invitation (til alle FYPA medlemmer) til at deltage i 
et projekt der handler om selvtillid blandt yngre læger. Projektet handler mest om 
ortopædkirurger og om de har et højere selvværd end andre lægegrupper. Det diskuteres 
om vi som faggruppe skal deltage i projektet. Enighed om at vi ikke vil deltage. Johanne 
sender nejtak mail. 
 
Gitte nævner at man i Region Syd lige nu diskuterer problematikken om at pt kan se 
patologisvar allerede dagen efter det er svaret ud på sundhed.dk (før de har haft samtale 
med læge). Er det noget der foregår på landsplan eller er det kun i region syd? 


