
 
 

 
 
FYPA BESTYRELSESMØDE 
REFERAT 
 
Dato: Onsdag den 13. maj 2015 kl. 10-14 
Sted: OUH, ”klinikbygningen”, lokale ”Helweg”, indgang 50/51 (bag akutmodtagelsen) 
Deltagere: Anja, Johanne, Marie, Nina, Gitte, Kiran, Anne 
Afbud: Søren (sygdom) 
Referent: Johanne 

 
1. Konstituering af ny bestyrelse 

a. Velkommen til den ny bestyrelse! 
Præsentationsrunde af alle bestyrelsesmedlemmer. 

b. FYPA-ansvarsområder gennemgås  
Formand er fortsat Anja, sekretær er Johanne, og webmaster er Marie. De øvrige 
ansvarsområder gennemgås og fordeles. Basiskursus: Marie og Gitte (Marie er 
foreløbig hovedansvarlig, og Gitte assisterer med det praktiske, idet hun er mere 
bekendt i Odense, hvor kurset foregår). Nyhedsbrev+reminder: Anne overtager fra 
Marie. Kursusdag: Gitte og Johanne. Fyraftensmøder: Nina og Kiran. Detaljer for 
de forskellige ansvarsområder fremgår af bestyrelsens interne aktivitetslister. 

 
2. Nyt fra bestyrelsesmøder i DPAS 

Der har været DPAS bestyrelsesmøder 27/3 og 23/4. Referater fra disse møder fremgår af 
hjemmesiden. Ny formand er Eva Løbner Lund. Der har været konstituering af ny 
bestyrelse, herunder kasserer Rikke Riber-Hansen og sekretær Claudia Stahlberg. Det har 
mest været driftsmæssige problemstillinger som har været diskuteret. Det har været 
diskuteret om der skal være en fælles guideline for arkivering af materiale (glas og blokke) 
og om digitalisering kan erstatte glasarkivering mm. Konklusion er at blokke skal opbevares 
evigt, mens glas skal gemmes i 10 år. Derudover er man påbegyndt planlægning af 
årsmødet i 2016, som skal foregå i København. Værterne er Hvidovre Patologiafdeling og 
emnet bliver ”molekylær patologi”. 

 
3. Evaluering af Årsmødet herunder Generalforsamlin g og Networkingcafé 

Generelt et flot årsmøde i Nyborg. Dog med et noget tætpakket program. Det var rart med 
et lille pusterum i form af networking caféen. Vi diskuterer om FYPA kan finjustere optakten 
til årsmødet/generalforsamlingen, hvor det i år var et problem, at der ikke var flere der 
meldte deres kandidatur til bestyrelsen inden selve generalforsamlingen. Fremover skal vi 
være mere specifikke i vores udmelding til medlemmerne om, hvor mange ledige 
bestyrelsesposter, og hvor mange kandidater, der er. Medlemmer, der ønsker at opstille til 



bestyrelsen, skal opfordres til at sende en motiveret ansøgning, men det er ikke et krav 
(medmindre man ikke har mulighed for at komme til generalforsamlingen). 

 
4. Nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet for april-maj er næsten klart til udsendelse med enkelte rettelser. Anja og 
Marie har stået for nyhedsbrevet i en periode. Anne overtager ansvaret fra det 
næstkommende nyhedsbrev. 

 
5. FYPA hjemmeside 

Der skal udskiftes foto og bestyrelsesmedlemsliste under fanen ”bestyrelse” og forsidefotos 
skal udskiftes. Webmaster Marie varetager opgaven. 

 
6. Kurser og fyraftensmøder 2015 

a. Basiskursus 2015 
Der er 34 tilmeldte. Gitte hjælper med forplejning og lokaler. Marie er ansvarlig. 
Programmet er fastlagt og klart. Der er 1 ny underviser og 3 gengangere i år. 
Marie køber gavekort til underviserne. Tilmeldingsfristen er på fredag 
(15.05.2015). 

b. FYPA kursusdag 2015 
Vi diskuterer, om der skal være såvel en kursusdag som fyraftensmøder og 
hvorvidt det skal være kun for FYPA eller i samarbejde med FYO, yngre 
radiologer eller anden yngre læge organisation. Konklusionen blev, at der skal 
være en kursusdag i oktober som vanligt som planlægges af FYPA, men hvor 
medlemmer af FYO er velkomne på lige vilkår med FYPA medlemmer. Endvidere 
vil vi i år tage kontakt til FYO mhp. at arrangere fælles fyraftensmøder (se 
nedenfor). 
Emner for kursusdag diskuteres og vi kommer frem til at det skal handle om ”virus 
og inflammationsbetinget cancer”. Johanne og Gitte er tovholdere på programmet. 
Tovholdere på de praktiske opgaver fordeles til næste bestyrelsesmøde. Dato for 
kursusdag er foreløbigt mandag d.26.10.2015 såfremt det passer med 
programmerne for TS-kurser, efteruddannelseskurser og specialernes dag. 
Forskellige undervisere foreslås. Der skal være 4 undervisere, herunder 2 
patologer, 1 onkolog og 1 molekylærbiolog. Johanne og Gitte vil i fællesskab tage 
kontakt til de undervisere, der er foreslået på mødet. 
Dato, emne og sted skal meddeles afdelingernes administrerende og 
uddannelsesansvarlige overlæger inden sommerferien. 

c. Fyraftensmøder med FYO 
Nina og Kiran vil gerne være tovholdere for at tage kontakt til FYO mhp at lave 
fælles fyraftensmøder. Vi foreslår, at fyraftensmøderne skal være i midten af 
januar og at de skal foregå parallelt i Ålborg, Vejle og København og at emnet 
bliver ”molekylær patologi”. Dette skal dog diskuteres med FYO, før der endeligt 
tages stilling, og vi er åbne overfor andre forslag. 

 
7. Gennemgang af FYPA guidelines (jvf webhotel og t ilsendt materiale) 

FYPA guidelines og vedtægterne gennemgås og rettes til. Anja vil medbringe ændringerne 
i vedtægterne til næste DPAS bestyrelsesmøde. Johanne vil lave den endelige redigering 



af guidelines og uploade dokumenterne på webhotel. På webhotellet skal de gamle 
versioner fortsat bevares, og de nye versioner skal have et nyt filnavn hvor dato for 
ændring påføres. Johanne sender en mail til alle FYPA kontaktpersoner med en lille 
reminder om, hvad det vil sige at være kontaktperson (jvf guidelines).  

 
8. Opfølgning på tidligere tiltag 

a. Rekruttering til specialet – opfølgning på tilta g 
Marie og Nina fortæller, at man i Region Øst har haft succes med at bruge 
annonce i MOK, og at der har været 2-3 henvendelser fra interesserede 
medicinstuderende efter et sådant opslag. Kiran fortæller, at det også har båret 
frugt, at Vejle tilbyder fokuseret ophold på patologisk afdeling under 
basisuddannelsen. Det har medført en interesseret introduktionslæge på Herlev. 
Nina foreslår at man kunne tilbyde en samtale med introlæger, der vælger at 
fratræde deres stilling. 

b. Obduktioner – hvad gør vi i fht DPAS 
Vi ved ikke, hvor langt man er kommet i den gruppe, der ser på om obduktioner 
ved pludselig uventet død hos yngre under 50 år i fremtiden skal varetages af 
retsmedicinere. 
Skal vores pointer fra tidligere gentages overfor den nye DPAS bestyrelse?  
På dagsorden til næste møde.  

     
9.  Emner til næste møde  

Augustmødet: uddannelsespris, kursusdag. 
Januarmødet: Årsmødet inkl. Networking café. 

 
10. Opfølgning på den interne aktivitetsliste 

Endelig opfølgning foregår via e-mails. 
 

11. Næste møde  
Mandag d.17.08.2015 kl.11-15 i Århus. Anne står for forplejning og lokalebooking. 


