
 

 

 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

Referat Januar 2020 
 

Dato: Mandag d. 13. januar 2020 kl. 09:30-13:50 

Sted: Aalborg Universitetshospital, Ladegårdsgade 3, 9000 Aalborg  

Deltagere: Christian Beltoft Brøchner, Trine Aaquist, Line Raaby, Kristi Bøgh Anderson, Huda 

Kufaishi, Anna Maria Kylbergh, Arnim Schneider 

Afbud: Gaya Vimalathas 

Referent: Arnim Schneider 

 

 

1. Godkendelse og ændringer til dagsorden 

- Vi tilføjer punkt ”9.” (se nedenfor). 
 

2. Opfølgning på den interne aktivitetsliste 

- Formand og sekretær implementerer et dokument med formands og 
sekretær opgaver inde i forummet 

- Gennemgang evaluering kursusdag 2019: Generel tilfredshed, var 4,5 ud 
af 5 point 

- opdaterede lister ligger online i forummet 
 

3. Nyt fra DPAS 

- Dimensioneringsplan: Konklusion: Udannelsesstillinger man besætter nu, er det 
”minimum”; andel af speciallæger >60år er 34% (tal fra 2015), aktivitetsstigning af 
20% de sidste år, antallet af prøver pr. speciallæger er stiget med 16% 

- Nyt patologisystem til TS-kurser bliver implementeret i 2020 – Philips Path Excel 
Tutur 

- Dansk Genomcenter: DPAS ønsker at blive repræsenteret og fik plads som 
suppleant 

 
4. DPAS årsmøde og FYPA - generalforsamling 2020 

 
- Valg til bestyrelse og generalforsamling 

- Arnim er på valg og vælger at ikke genopstille, Line er på valg og vælger at 
genopstille, Gaya er på valg og vælger at ikke genopstille, Christian afgår og er 
ikke på valg 
 
- Der er hermed 3 bestyrelsesposter på valg inklusive formandsposten 
 
-Indkaldelse gøres klar og sendes senest 27. februar (Arnim og Christian) 
 
-ordfører søges (Line spørger Simon) 
-Afstemning: Medlemsliste skal være til rådighed da kun medlemmer må være 
med til selve afstemningen (Arnim sørger for det) - stemmesedlerne laves på 



forhånd; PowerPoint slides forberedes (Christian); Anna, Trine og Arnim står for 
tælling af stemmerne 

 
 
- Årsberetning 

 

- Se forum 
 
Uddannelsespris 
 

- Bestyrelsen (7 ud af 8) vælger Birgitte Bols som modtager til dette års 
uddannelsespris 

 
- networking-café ”forskning i dagligdagen” 

 

- vi følger sidste års forløb: 
- 1. Quiz 15min: 3 spørgsmål fra hvert bestyrelsesmedlem og 1 spørgsmål til 

efterfølgende diskussion 
- 2. Diskussion 30min 
- 3. Resumé 15min 
- Arnim er tovholder 
 
- fordeling frie pladser stud.med. 

 
- bestyrelsen vælger Ea Tønnesen, Sisse Andersen og Rama Fartous, stud.med. 

bliver informeret først efter d. 24.01. 
 

- Kreativ Patologi 

- Kristi står for det ved Årsmøde og forbereder flyer som bliver sendt rundt på 
afdelingerne i hele landet, Christian og Trine støtter, frist til indsendelse er d. 1. 
marts 2020 

 
  

5. Basiskursus 2020 
- Gitte er tovholder en gang til, før hun stopper, Huda står for at finde det rigtige 

lokale, flyeren og konferer med undervisere og står for at repræsentere FYPA 
bestyrelsen 

 
6. Kursusdag 2020 

- “Gross findings of internal organs” - Makroskopiske organfund ved obduktioner 
 

7. Indkaldelse til GF 

- Skal sendes 27. februar 2020, to uger før årsmødet 
8. Hjemmesiden 

- Stadig under opgraderingen 
 

9. Uddannelseslæger i ansættelsesudvalg 
- Kun læger under uddannelse må være med ifølge forretningsorden for 

ansættelsesudvalg, dvs. reservelæger og ingen afdelingslæge, Christian skriver til 
Trine Plesner og refererer til forretningsorden (Danske Regioner) 
 

10. Emner til næste møde 

- Kursusdagen 2020, konstituering af ny bestyrelse, bl.a. 



 
11. Næste møde 

- Fastlås ved DPAS årsmødet 
 

12. Evt. 

- Anna og Kristi som mulig ny sekretær 


