
 

 

 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

REFERAT 
 

Dato: Mandag d. 20. august 2018 kl. 10.15-14 

Sted: Aarhus Universitetshospital. 

Deltagere: Christian, Arnim, Gayaththri, Lærke, Line og Kirsten 

Afbud: Ulriche, Huda 

Referent: Kirsten 

 

 

1. Opfølgning på den interne aktivitetsliste 
- Christian følger op omkring obduktion ved næste DPAS-møde 

 
2. Sekretærpost 

- Arnim overtager posten fra d.d, idet Kirsten skal på barsel. 
 

3. Nyt fra DPAS 

- Christian beretter fra DPAS bestyrelsesmøde, hvor der har været fokus på 
udnævnelse til udvalgsposter og 50 års jubilæet for DPAS. 

- Danske Kræftforskningsdage er et nyt tiltag, som afholdes første gang i Odense 
ultimo august 2018 for fagfolk og patienter. DPAS deltager med en stand omkring 
specialet, hvor FYPA flyeren også vil være at finde.   

- 13. september er der møde for alle ledende overlæge fra de patologiske 
afdelinger, hvor bl.a. autorisation til molekylærbiologer i forbindelse med 
udsendelse af molekylære svar vil blive drøftes. 

- FYPA er blevet bedt om at indstille interesserede kandidater til Regions Syds 
Ansættelsesudvalg for specialet (se punkt 10) 

 
4. Basiskursus opfølgning 

- Kurset var en succes med 19 tilmeldte ud af 20. Der var gode evalueringer. 
Deltagerne har efterlyst, at kurset afholdes hvert halve år, men dette kan 
desværre ikke imødekommes. Det tilstræbes at fortsætte med samme program og 
undervisere maj 2019. Det bemærkes fra undervisernes side introduktionen til 
selve mikroskopet er ganske sparsomt og at en introduktionsvideo kunne være 
gavnlig.  
 

5. Kursusdag 2018 

- Programmet er på plads og udsendes til underviserne af Christian. Hurtigst 
derefter udsendes reminder og program til FYPAs medlemmer samt FYPA-
kontaktpersonerne.   

- Skal oplægsholdere bruge mikroskop? 
- Posterne fordelt i forhold til aktivitetslisten. 

 
6. Hjemmesiden/Facebook 



- Christian har bedt om et møde med den ansvarlige for hjemmesiden.  
- Husk evt. ph.d.-projekt opslag til næste nyhedsbrev. Afdelingernes 

uddannelsesansvarlige forespørges omkring dette. 
 

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

- Medlemslisten opdateres. 
- Listen over uddannelsesansvarlige overlæger er forældet. Vi indhenter 

oplysningerne gennem FYPA kontaktpersonerne.   
 

8. Opfølgning på spørgeskema til introduktionslæger (Huda, som egentligt er på barsel) 

- Udsættes til næste møde.  
 

9. Uddannelsespris 
- Skal nævnes i forbindelse med næste reminder, mens det rigtige opslag kommer i 

forbindelse med novembers nyhedsmail. I denne forbindelse vil vi bede 
kontaktpersonerne om at melde tilbage såfremt, der ikke indstilles en kandidat fra 
afdelingen. Mail omkring dette særskilt til kontaktpersonerne sammen med 
november nyhedsbrevet.  

 
10. YL-repræsentant Videreudd.region Syd  

- Uddannelsesudvalget: To repræsentanter udtræder i efteråret. Der udsendes 

opslag i forbindelse med august reminderen og på Facebook.   
- Regionalt ansættelsesudvalg: Består af to repræsentanter fra hver region, som 

deltager i HU-ansættelsessamtalerne    
i. Øst: Begge repræsentanter ønsker at fortsætte. 
ii. Syd: Begge repræsentanter ønsker at fortsætte 
iii. Nord: Den ene repræsentant ønsker at fortsætte. Suppleantstillingen slås 

op i august reminderen. Indstillingsdeadline 4/9, så ansøgningsfrist til 
FYPA er 1.9. Posterne er gældende fra maj 2019.  

 
11. FYPA Reminder, august  

- Udarbejdes af Arnim  
i. Kursusdagen+program 
ii. Uddannelsespris 
iii. Region Syd Uddannelseudvalg 2 poster)  
iv. Region Nord Ansættelsesudvalg (1 suppleantpost ) 
v. I forbindelse med reminderen sendes en email til FYPAs kontaktpersoner 

ang. kursusdag + program, forespørgsel til den uddannelsesansvarlig 
overlæge samt uddannelsesprisen 

 
12. Brainstorm FYPA Networking Café 

- Quizzen har været en succes. Der tales om, hvordan bedre mulighed for at mingle 
på tværs af afdelinger og regioner. 

 
13. Årshjul FYPA 

- Som et nyt tiltag aftales det, at den nyvalgte bestyrelse i forbindelse med 
årsmødet mødes om fredagen til frokost for at lære hinanden at kende. Her 
præsenteres de nye medlemmer for bestyrelsens poster og datoen er næste 
bestyrelsesmøde aftales. 

- Udkast til årshjulet kommer snarest på forummet.  
 

14. Emner til næste møde 



- Evaluering af kursusdagen 2018 samt regnskab 

 

 

- Årsmøde 2018 

i. Generalforsamling:  

ii. Indkaldelse  

iii. Formandens beretning 

iv. Valg af dirigent 

v. Kandidaturer til bestyrelsen 

vi. Networking café 

vii. FYPA’s uddannelsespris  

viii. Fripladser til stud.med’er 

- Nyhedsbrev og forårsreminder. 

- Basiskursus for introduktionslæger 2018.  

- Kursusdagen 2019. Brainstorm om emner.  

 

15. Næste møde 

- d. 28/1 2019 kl. 10.15 i Roskilde 
 

16. Evt. 
 
- Pamflet om specialet. Hvor langt er vi med den?  

Pamfletten er færdig og trykt. Christian tager dem med til kursusdagen, så 
bestyrelsesmedlemmerne kan tage dem med tilbage de respektive regioner, fx 
PUF-lektorerne? 


