
 

 

 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

Referat 
 

Dato: mandag d. 22. maj 2017 kl. 10-14 

Sted: Odense Universitetshospital, J.B. Winsløvs vej 15, 3.sal, store konference.  

Deltagere: Lærke, Ulriche, Kirsten, Huda, Christian, Gitte og Simon. 

Afbud: 

Referent: Pia 

 

 

1. Konstituering af ny bestyrelse 
- Velkommen til den ny bestyrelse! 

Præsentation af FYPA og opgaverne ved formanden Gitte.  
Præsentationsrunde.  

- Ansvarsområder fordeles 
Aktivitetslister opdateres og udfyldes af Lærke. 
 

2. Nyt fra bestyrelsesmøde i DPAS 
Evaluering af årsmødet. Subspecialegruppe-seancerne har fået god feedback og der er 
ønske om at dette bliver tilbagevendende begivenhed ved årsmøderne.  
Afholdelse af DPAS årsmøde de næste 3 år bliver på Comwell Kolding. Roskilde 
planlægger næste årsmøde.   
 

3. Evaluering af Årsmødet herunder generalforsamling og networking-café 
GF: Dejligt med god opbakning til FYPA-GF, der forløb som forventet. Dejligt at flere 
ønskede at blive medlemmer af bestyrelsen, og at der var kampvalg.  
Networking-cafe: lidt for lille lokale og det ville have været bedre med cafeborde. Der er 
enighed om fortsat at have fokus på det sociale ved arrangementet. Quizén var et sjovt 
tilbag – måske tilbagevendende?  

 
4. Evaluering af FYPA-fyraftensmøder 

Møderne blev afholdt i januar/februar med stort engagement fra de nuklearmedicinske 
afdelinger i form af dygtige undervisere.  
Der er fra FYPA bestyrelsens side skuffelse over antallet af deltagende 
reservelæger/speciallæger fra patologi-afdelingerne, og i forlængelse heraf diskuteres 
fremtidens fyraftensmøder. Der er enighed om at droppe fyraftensmøderne i 2018.  
Der fremsættes forslag om, at emner til fyraftensmøder bliver diskuteret på 
networkingcaféen, således at medlemmerne kan komme med deres tanker og forslag til 
fyraftensmøderne. Der er ønske om at afholde FYPA fyraftensmøder i 2019.  

 
5. Basiskursus 2017 

Foregår den 29 maj på OUH. Der er styr på undervisning osv. 17 tilmeldte, primært 
introlæger.  
Gitte og Pia er tovholdere og undervisere på kurset.  



 
6. Kursusdag 2017 

Datoen fastsættes til 9 oktober 2017.  
Sted: Vejle sygehus – auditorium? Kirsten undersøger muligheden for at låne auditorium.  
Targeteret behandling – personalized cancer medicine. Forslag: Ulrik Lassen, onkolog. 
Henrik Ullum.  
Andet forslag: onkolog Anders Mellemgaard.  
Birgit Guldhammer Skov. Tolkning af Anti-PDL1.  
Christian vil tage kontakt til mulige foredragsholdere.  
Christian, Simon, Huda, Kirsten og Ulriche er tovholdere på kursusdagen.  
Aktivitetsliste til kursusdagen udfyldes til mødet i august.  

 
7. Nyhedsbrev 

Den nuværende skabelon fungerer og layout er ok.  
Christian forsøger at oprette mail-chimp til fypa-mail.  

 
8. Uddannelsespris, evaluering.  

8 indstillinger til FYPAs uddannelsespris var godt. Flere indstillinger var dog ganske korte 
og kom fra samme afdeling. Der er enighed om at fortsætte med skabelonen til næste 
runde. Skabelonen sendes rundt i start november, primært til kontaktpersoner.  

 
9. Hjemmesiden og liste over kontaktpersoner.  

Gitte vil sørge for oprettelse af forum under DPAS hjemmesiden. Der sendes login til 
FYPA-bestyrelse.  
Webhotel tjekkes af Pia for brugbare dokumenter.  
Kontaktperson-Listen gennemgås og opdateres, og rettelser sender Pia til Sus. Pia sørger 
desuden for opdatering af FYPA-bestyrelsen via Sus. 
Medlemsliste: mailadresser der ikke virker gennemgås – enkelte rettelser. Selve 
medlemslisten gennemgås på næste møde i august.   

 
10. Opfølgning på den interne aktivitetsliste 

Udfyldes af Lærke. Rundsendes til alle i FYPAbestyrelsen på mail.  
Vi aftaler at lave en aktivitetsliste med aktuelle opgaver fra møde til møde. Første gang til 
næste møde i august. 

 
11. Emner til næste møde 

 
12. Næste møde i Århus, Onsdag den 16/8-2017 fra 10 – 14.  

 
13. Evt.  

 
- Spørgeskema til introlæger. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde.  

Simon har lavet et spørgeskema til introduktionslæger. Få rettelser hertil. Simon 
retter til og sender til Pia. Skema sendes ud til introduktionslægerne, der deltager i 
basiskursus. Desuden medbringes skemaet til uddeling til kurset.  

 
- Pamflet med information om specialet. Forslag fra KPA, sydvestjysk.  

Der er bred enighed om at lave en pamflet om specialet mhp. rekruttering af 
læger/KBU-læger, stud.med. Pamfletten kan udleveres til ”specialernes dag”, ved 
kliniske ophold på patologi-afdelingerne m.m.  
Lærke er tovholder på ”pamflet-udviklingen”.  
Gitte hører DPAS om de er interesseret i at hjælpe med at dække udgifter til tryk 
mm.  



 
 


