
 

 

 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

DAGSORDEN – REFERAT 
 

Dato: Fredag d. 10. maj 2019 kl. 10:15-14.15 

Sted: Odense Universitetshospital, J.B. Winsløvs vej 15, indgang 240, 3.sal, lokale 3.25 (St. Konf) 

Deltagere: Anna Kylbergh*, Huda Kufaishi*, Christian Brøchner, Line Raaby, Trine Aaquist*, 

Kristi Bøgh Anderson*, Arnim Schneider 

Afbud: Gaya Vilamathas 

Referent:  

 

 

1. Godkendelse og ændringer til dagsorden 
 

2. Konstituering af ny bestyrelse 
- Velkommen til den ny bestyrelse*! 

 
- Ansvarsområder fordeles:  

Arnim fortsætter med sekretærsposten 
Line står forsat for opdatering af aktivitetslisten 
 

- Årshjul FYPA 
Huda står for opdatering af dokumentet 
 

3. Opfølgning på den interne aktivitetsliste 
Alle punkter er på plads 
Ny punkt: smittsomme obduktioner – retningslinjer fra alle regioner/hospitaler samles 
 

4. Nyt fra bestyrelsesmøde i DPAS 
-Ny formand Lene Riis (Herlev), Eva Løbner Lund (RH) gik af som formand 
-Årsmøde afholdes i Kolding engang til, der er forhandlinger i gang med at forlænge om 3 
mere år 
-udvidelse af bioanalytikernes arbejdsområde skal ikke udvides til histologi 
-Mødet med alle ledende overlæger i september 2019: sidste år blev bl.a. diskuteret nyt 
visuelt mikroskopisystem for TS kurser 
-obduktioner: evaluation af antallet fra 2010-2016 – resultat: antal af voksenobduktioner 
falder konsekutiv, bevidst om problemet, fortsat fokus på hvordan det skal håndteres – ny 
målbeskrivelse 
 

5. Evaluering af Årsmødet herunder generalforsamling, Uddannelsespris og 
networking-café 

-postersession: forbedringer nødvendige – bl.a. pause for poster-foredragsholdere 
indimellem 
-Bestyrelsesvalg: forberedelse af registrering og uddeling af stemmesedler før begyndelsen 
af FYPA-generalforsamling 



-uddannelsespris: ændringer i offentliggørelsen af kandidater overvejet, vi tager det op igen 
-networkingcafé: godt arrangement med fordeling af deltager i mindre grupper fra 
forskellige regioner, godt emne (obduktioner), problemet var tiden – for lidt tid for 
fællesdiskussion/opsamling 

 
6. Basiskursus 2019 

-der er 20 introlæger tilmeldt 
 

7. Kursusdag 2019: 19.08.19 Roskilde 

- Dr. Henry T. fra Mayo Clinic Arizona kommer og underviser i lungepatologi, reminder også 
til alle andre læger, start-midt juni 
- lokale for 70 personer 
-Se aktivitetslisten for arbejdsfordelingerne 
- efterfølgende socialt arrangement på e.g. Refshaleøen? 
 
 

8. FYPA-fyraftensmøder 
- Ingen enighed hvordan vi tage emnet videre, vi tager det op igen til næste møde 

 
9. Nyhedsbrev 

-udsendt 
 

10. Hjemmesiden 

-nyt design/layout inden efteråret 
 

11. Emner til næste møde 
 

12. Næste møde, Aarhus – før/efter Kursusdag? 

       -før kursusdag, d. 8. august kl. 10:xx i Aarhus 
 

13. Evt. 


