
 

 

 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

REFERAT 
 

Dato: torsdag d. 8. august 2019 kl. 10:00-14.00 

Sted: Roskilde Sygehus. Mødelokale 1. 

Deltagere: Anna Kylbergh, Huda Kufaishi, Christian Brøchner, Trine Aaquist, Kristi Bøgh 

Anderson 

Afbud: Gaya Vilamatha, Line Raaby, Arnim schneider 

Referent: Huda Kufaishi  

 

 

1. Opfølgning på den interne aktivitetsliste.  

- Vi gennemgår den i plenum og Kristi ajourfører den interne aktivitetsliste.  
 

2. Nyt fra bestyrelsesmøde i DPAS 

DPAS har ikke holdt møde siden sidst. Danske kræftforskningsdage: DPAS har fået en stand 
dér for anden gang i år. Bl.a. oplæg om MDT, som er relevant for patologer.  

I september skal et udvalg nedsat af DPAS holde møde vedrørende virtuel mikroskopi til 
HU-kurserne. Christian m.fl. er med i det ansvarlige udvalg og er ved at undersøge tilbud 
mm. Det skyldes at "systemet" bag kursernes cases (kursuskasserne) er noget forældet og 
er ikke blevet opdateret længe. 

September er der møde med de ledende overlæger for 3.gang. Et godt forum til at samle 
op og diskutere på lederniveau/TILFØJET CBB/. 

 
3. Basiskursus opfølgning  

Der var 21 deltagere. Kurset foregik på en meget varm dag og lokalet er lidt lille. Der er et 
enkelt større lokale på Odense Sygehus samt flere klasselokaler med godt lys og større 
vinduer. Til næste gang kunne man undersøge, hvorvidt de klasselokaler kan bruges til 
Basiskurset de kommende år.  
 
Flere havde efterlyst muligheden for at afholde kurset over to dage. Sessionen 
"Inflammation og neoplasi" bliver nævnt som et af dem, der behøver mere tid og gerne må 
være mere detaljeret.  
 
Der diskuteres fordele og ulemper vedrørende at gøre kurset til et to-dags: kurset er 
komprimeret og med korte pauser. Skal det gøres obligatorisk? Kan det gøres obligatorisk? 



Kommer der flere intro-læger, som er lidt længere henne deres stilling, fordi sessionerne 
bliver mere dybdegående? Bliver det sværere for introlægerne at tage fri til kurset, hvis det 
bliver til to dage?  

 
 

4. Kursusdag  

Omtrent 50 tilmeldte, som stort set alle sammen er fra patologi.  

Michael (som skal holde oplæg om lungeradiologi-delen) har desværre meldt afbud. 
Christian har taget kontakt til flere lungeradiologer. Senest kontaktet Carsten Sloth 
(lungeradiolog på Roskilde) vedrørende oplæg. Han har i dag meldt tilbage, at han gerne vil 
holde oplægget.  

Henry har sendt cases til Christian. Deltagerne får dem tilsendt forud for kursusdagen.  

Vedrørende det sociale arrangement: Nille (patolog fra Roskilde) kommer også med. 
Andre, som er interesserede i også at deltage i det sociale arrangement, er også 
velkommen. Christian deltager.  

Forplejning: Svært at få noget leveret til Sygehuset udefra. Christian indhenter tilbud fra 
kantinen vedrørende: kaffe (morgen og eftermiddag), noget brød til morgenen 
(croissanter), frugt og kage om eftermiddagen. Kristi sørger for drikkevarer (vand og 
danskvand med citrus). Kristi er der allerede dagen før og kan også hente slik og nødder. 
Christian henter en pris fra kantinen og kontakter Kristi efterfølgende.  

Gave: Arnim sørger for gaven.  

Lokale og IT: Christian har arrangeret at vi ser lokalet og tjekker IT-faciliteter. Det er et godt 
lokale. Der er plads til 72 personer, hvilket er passende. Der er kun et enkelt toilet samt et 
andet personaletoilet, som er aflukket. Vi skal bruge et bord mere til vores arrangement 
samt evt. en talerpult. Christian kontakter auditorie-betjenten.   

Økonomi: Line står for regnskab. 

Evaluering: Skal vi sende det på et link i stedet for at printe ud? Vi diskuterer om vi skal 
sende beviserne som et link og når vi har modtaget evalueringsskemaet, sender vi et 
"autosvar" med kursusbevis vedhæftet. Vi har e-mailadresse på alle de tilmeldte. Det bliver 
vedtaget at det bliver på print: Kristi skriver navne af de tilmeldte på kursusbeviserne og 
printer ud. Christian sender billede af signatur til Kristi. Vi printer program og evaluering og 
vedlægger bevis og det hele fås samlet, når deltageren møder op. Trine vil forsøge at få 
evalueringen til at fylde to sider (i stedet for 3). Kursusbeviset som Kristi har lavet er 
superflot. Kristi sender Christian filen med kursusbevis-layoutet, så den evt. kan bruges i 
andre sammenhænge og vises i DPAS. Kortet har dårlig kvalitet. Kristi får tilsendt fil med 
kort over sygehuset og retter på kvaliteten. Det hele lægges i alfabetisk rækkefølge efter 
fornavn på kursusdagen.  



Foto på dagen: Trine tager billeder (mobiltelefonen).  

Bestyrelsen kommer kl 8.30 for at stille morgenmad frem, gøre klar og sætte 
bevis+evaluering+program sammen.  

 
5. Hjemmeside/facebook 

Opdatering af denne er stadig i gang. Intet nyt derfra.  
 
 

6. Gennemgang af medlems- uddannelsesansvarlige overlægers- og ledende 
overlægers listerne 

Opdatering af medlemsliste: Listen gennemgås. Navne på medlemmer, som er blevet 

overlæger eller er ude af patologi markeres og dokumentet gemmes. Arnim kan 

herefter tilføje navnene på de nye FYPA-medlemmer. 

Opdatering af ledende overlæge: Arnim  

Opdatering af liste med uddannelsesansvarlige overlæger. Gennemgås og opdateres.  
 

 
7. Smitsomme obduktioner  

Smitterisiko og vejledninger vedrørende dette ved obduktioner: Den generelle holdning 

er at man skal overholde korrekt påklædning og udvise forsigtighed. Vedrørende 

handsker: forskellig holdning fra sted til sted. Men som regel to/tre par handsker og en 

brynje-handske. Alle sygehuse har retningslinje omkring at mistanke om 

prionsygdomme. Ålborg har en særlig grundig vejledning vedrørende hvilke infektioner, 

man skal være særlig opmærksom på og skal udføres på smittestue. Christian tager det 

videre til DPAS-mødet. Trines materiale om emnet lægges på FYPAs forum.  

Der skal laves en ny "OBDUKTIONER"-mappe i forummet.  
 

8. FYPA fyraftensmøder 

Skal vi holde et? Kristi: Det er blevet taget op i Ålborg, hvorvidt der var behov for et 

fyraftensmøde, som skulle blive f.eks. i Århus. Den generelle holdning var, at der var 

mange faglige arrangementer, men at nogle gerne ville deltage, hvis det blev afholdt i 

Århus/Ålborg, men ikke hvis det afholdes i andre regioner. Christian: Vi kan overveje, 

om der skal søges midler fra Yngre Læger + DPAS til et lokalt/regionalt arrangement. 

Kan overvejes til næste år.  
 

 
9. Uddannelsespris 

Reminder om indstillinger til denne plejer at komme efter kursusdagen før eller 

omkring dato for nyhedsbrevet. Her opfordres alle afdelinger til enten at opstille nogen 

eller melde tilbage omkring, at de ikke ønsker at opstille. I år bliver det som en del af 

nyhedsbrevet efter kursusdagen.  

 

10.  FYPA reminder  



Der er afsendt en reminder for kursusdagen omkring kursusdagen. Slut oktober/ start 

november skal der sendes nyhedsbrev. Indhold: opsummering om kurset, dato og 

reminder for deadline til årsmøde, påmindelse om indstilling af uddannelsesspris og 

opfordring til at overveje, om man vil stille op til FYPA-bestyrelsen ved GF.  
 
 

11. Brainstorming – FYPA networking  

Holdningen er, at det var supergodt sidste år med en blanding af social, quiz og fagligt 

indhold. Vi skal have mere tid næste gang. Vi kender ikke tema for kommende 

årsmøde, men vi kunne hvis muligt finde et emne, som er i forlængelse af årsmødets 

tema. Årsmødet bliver i Kolding 12.-14. marts 2020. Vi kan korrespondere via mail, når 

vi kender temaet og op til kommende bestyrelsesmøde i januar.  
 

 
12. Årshjul 

Huda står for opdatering af denne. Der skal laves en mappe i FYPA-forummet, hvor 

årshjul skal ligge. (Huda). Ud over årshjulet skal der ligge et dokument med sekretærens 

opgaver og et andet med formandens opgaver (Christian). 

 

13.  Emner til næste møde  

Drøftelse af kommende formand  

 

14. Næste møde  

Christian tjekker TS-kurser for januar. Efter kursusdagen laver vi en doodle for at finde 

en dato til næste møde. Næste møde: Ålborg. Kan det evt. holdes op til en weekend?  

 

15.  Evt.  
 


