
 

 

 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

Referat  
 

Dato: Onsdag d. 16. august 2017 kl. 10.15 – ca.14 

Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby.  Palle Juul Jensens Boulevard 99. Indgang F.  

Deltagere: Gitte, Simon, Christian, Kirsten, Ulriche, Huda, Pia.  

Afbud: Lærke 

Referent: Pia 

 

 

1. Nyt fra DPAS 
Gitte beretter fra DPAS bestyrelsesmøderne, hvor bestyrelsen fortsat har fokus på DPAS 
årsmøde, dels planlægning af de kommende årsmøder, dels færdiggørelse af regnskabet 
for årsmødet 2017.  
DPAS bestyrelsen og alle ledende overlæger skal have møde den 31/8-2017, hvor Gitte 
deltager.  
 

2. ESP evaluering af uddannelseslæger i specialet. Se vedhæftede fil. 
Det skriftlige oplæg, som har været rundsendt på mail, diskuteres.  
Der er flere spørgsmål, der melder sig; Oplægget fremstår ikke særlig konkret i det 
fremsendte materiale Har sundhedsstyrelsen ønske om afsluttende eksamen forud for 
speciallægeautorisationen? Skal testen være obligatorisk? Hvordan skal testen forholde sig 
til subspecialiseringen.  
Testen kunne evt. være et interessant redskab som anonym-selvevaluering, måske 
primært i sidste del af hoveduddannelsen.  
 

3. Basiskursus opfølgning 
Basiskursus 2017 forløb planmæssigt. Alle involverede dukkede op, både kursister og 
undervisere. Kurset har fået gode evalueringer. Det forventes at næste års kursus 
fortsætter med samme program og formentlig samme undervisere.  
Hvem skal præcist stå for at arrangere næste års basiskursus for introlæger. FYPA eller 
udd.udvalget (tidligere ved Marie Bønnelycke fra udd.udvalget).  
 

 
4. Kursusdag 2017 

Christian har netop udsendt den seneste udgave af programmet på mail til bestyrelsen. Der 
mangler en enkelt oplægsholder, gerne yngre læge, phD. Simon spørger Torben Steinicke 
om han kender en mulig kandidat.   
Reminder på kursus: Pia sender FYPA reminder ud snarest til alle FYPA-medlemmerne.  
Ulriche står for indkøb af gavekort (Magasin) på 300kr.  
Aktivitetslisten udfyldes af Huda.  

 
5. Hjemmesiden/Facebook 



Gitte fremviser DPAS-bestyrelsens forum til diskussion og opbevaring af data på 
www.danskpatologi.org. FYPAs side kommer forhåbentlig hurtigst muligt op at køre, så 
FYPAs dokumenter kan blive samlet derinde.   

 
6. Fra sidste møde:   

 
Opfølgning på spørgeskema til introduktionslæger: Der er modtaget 12 besvarelser fra 
introduktionslæger, der deltog i basiskurset. Huda kigger besvarelserne igennem og 
forsøger at trække de væsentligste pointer ud af besvarelserne. Fremlægges på næste 
FYPA-bestyrelsesmøde i januar.  
 
Pamflet om specialet. Hvor langt er vi med den? Lærke har lavet pamflet, som stort set  
er færdig. Pia sender de få rettelser til Lærke. 
Visionen med pamfletten diskuteres, og der er enighed om at pamfletten skal trykkes i stort  
antal eksemplarer til alle patologiafdelinger, samt formentlig de 4 universiteter.   

 
7. Gennemgang af medlems-, uddannelsesansvarlige overlæge- og ledende overlæge-

listerne 
Alle lister gennemgås og rettes til i fællesskab.  

 
8. Uddannelsespris.  

Kort bemærkning på den kommende reminder om at yngre læger allerede nu gerne må 
overveje kandidater, der bør indstilles til uddannelsesprisen.  
Skabelon – udsendes i november, formentlig i forbindelse med nyhedsbrevet.  
 

9. Brainstorm FYPA Networking Café 
FYPA logo brainstorm på cafeen.  
Quiz var sjovt, og der er bred enighed om at en quiz kunne være et godt indslag igen.  
Vi håber på et bedre lokale, gerne med cafe-borde, så der mulighed for ”mingeling”.  
 

10. Opfølgning på den interne aktivitetsliste 
Gennemgås.  

 
11. FYPA Reminder 

Pia laver denne og sender den ud ultimo-august/primo-september.  
 

12. Emner til næste møde 
Pamflet forhåbentlig færdig og skal i trykken. Gitte hører DPAS angående budget til 
trykning. 

 
13. Næste møde 

15. januar på rigshospitalet fra kl. 10-14.  
 

14. Evt. 
Gitte har modtaget ønske om at der bliver lavet et opslag til YL-repræsentation i 
videreuddannelsesrådet i region ØST. Skal med på den kommende reminder.  
Herefter skal der formentlig laves opslag til suppleant-posten.   
 
Bestyrelsen: nye medlemmer til bestyrelsen. Tænk over dette og reklamer gerne!  
Gitte er på valg til næste GF og ønsker ikke umiddelbart genvalg.  
Pia er på valg og ønsker ikke genvalg.  
Simon og Christian er ligeledes på valg – overvejer begge om de ønsker genvalg.  

 



  


