
 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

Referat 
 

Dato: Torsdag den 7. april 2022 

Sted: Århus 

Deltagere:  Ulrik Korsgaard, Jens Haugbølle Bjerre Thomsen, Azadeh Asghari Birbaneh, Kerly 

Giuliana Moreano Diaz og Anna Kylbergh (via teams) 

Afbud: Christoffer Blegvad, Frances Reznitsky  

Referent: Ulrik Korsgaard 

 

 

1. Godkendelse og ændringer til dagsorden 

Referatet fra sidste møde godkendes. Der er ingen ændringer til dagsordenen.  

 

2. Nyt fra DPAS 

Første møde med nye bestyrelse i DPAS den 1. april. 
SST arbejder på sammenlægning af Retsmedicin og Patologi. Kommentarer til forskellige 
løsningsforslag indsendes til subgrupperne. 
Jens er kommet med i udvalget for molekylær patologi. 
Marianne Waldstrøm er blevet kasserer i DPAS (fremover skal udlæg sendes til hende). Gitte 
Hedegaard er blevet midlertidig sekretær, mens Simon Lenler Eriksen overtager til næste år. 
 
3. Nyt fra udvalg 

Intet nyt (ingen møder afholdt) siden årsmøde. 
 

4. Valg af sekretær (Anna træder tilbage fra posten) 

Therese vælges som den nye sekretær i FYPA. 
 

5. Opdatering af årshjul 

Det gamle årshjul præsenteres. Jens vil revidere årshjulet løbende i løbet af i år.  
 

6. FYPA kursusdag 2022: emne, dato, sted, undervisere 

Vi satser på at afholde kursusdagen i Aarhus i slut november. Vi vil arbejde videre med 
molekylær patologi som foreløbigt emne med særligt fokus på organer/sygdomsgrupper, hvor 
det har særlig anvendelse. Især hvor molekylærpatologien indgår i samspil med mere 
traditionelle metoder i diagnostikken. Vi begynder at tage kontakt til mulige undervisere. 

 



7. FYPA basiskursus 2022: evaluering af basiskursus 2021, sted, ændringer i program, 

undervisere 

Vi bliver enige om at bibeholde datoen for Basiskurset i efteråret, da vi mener forår som efterår 
er lige gode i forhold til at fange alle introlæger. Ulrik prøver at finde dato i start november i 
auditoriet i Vejle. Vi gennemgår evalueringerne fra Basiskursus 2021. 

 

8. Snak med Andreas Schønau, Patho Pulse (firmaet, der laver pathogate) 

Jens har talt med Andreas fra Patho Pulse, og fortæller om hvilke yderligere ting de kan tilbyde. 
Muligheden for at FYPA kan have et modul til brug til virtuel undervisning og evt. online cases 
virker interessant, men afhænger en del af pris/tilgængelighed. 

 

9. Virtuelle Undervisninger: feedback og kommende sessioner 

Den virtuelle undervisningsplanlægning skal lægges ud til andre, så hyppigheden kan øges og 
en afdelings deltagelse ikke afhænger af om et medlem af FYPAs bestyrelse er på matriklen.  
Varighed af seancer kan være fint kortere svarende til 30-60 min. Vi snakker videre om emnet 
til efteråret. Imellemtiden prøver vi at undersøge hvilke tekniske muligheder der ligger i 
afdelingerne / forskellige regioner. Planen bliver at kontaktpersonerne i de enkelte afdelinger 
skal byde ind med undervisning efter rotationsskema lavet af FYPA. Vi drøfter det igen til 
mødet i efteråret.  

 

10. Online cases 

Vi snakker videre om formen på dette ved næste møde. Hvis vi får adgang til et modul i 

pathogate kan det overvejes. 

 

11. Podcast 

Der er fortsat enkelte fra Aalborg der har meldt sig til arbejdet med podcast. Azadeh har meldt 
sig som FYPAs repræsentant. Derudover er der enkelte speciallæger som har tilkendegivet 
interesse. Der er ikke yderligere der meldt sig til podcast-arbejdsgruppen efter at vi har sendt 
besked rundt via FYPAs kontaktpersoner til alle afdelinger. Vi har udstyr til rådighed til at 
optage. Vi laver en reminder i nyhedsbrevet. 

 

12. Evaluering årsmøde 2022: generalforsamling, networking café, kreativ patologi, 

synlighed af rejselegater og forskningspriser 

Vi evaluerer årsmødet. Generalforsamlingen: Ingen bemærkninger. Networking café: Fint 
arrangement, ingen bemærkninger. Kreativ patologi: Appen virkede ikke helt, men resultaterne 
kom ind. Ærgerligt at man kunne se billederne inden årsmødet. Vi snakker om at flytte 
billederne til forhallen, da rummet de hang i kun blev brugt i begrænset omfang. Der er enkelte, 
der ikke var klar over muligheden for at søge rejselegater - erindres i forbindelse med 
planlægning af næste årsmøde (Jens kigger nærmere på dette). 

 

13. Organisation af FYPA kontaktpersoner 

Opgaven med at holde listen over kontaktpersonerne opdateret overgår til FYPAs 
bestyrelsesmedlemmer, således at FYPAs bestyrelsesmedlemmer står for det i hver region. 

 

14. Graduering nye HU-læger 2022 

Foruden at skrive til Trine Plesner overvejes at kigge på deltagerlisten for intro TS-kurset næste 
efterår for at finde ud af hvem der er blevet HU-læger.  

 

 



15. Emner til næste møde 

Løn-dannelse blandt yngre patologer. 
 

16. Næste møde 

Efter sommerferie. 12. september aftales som foreløbig dato. 

 

17. Evt. 

Intet. 


