
 

 

FYPA BESTYRELSESMØDE 

Referat 
 

Dato: Mandag den 12. september 2022 

Sted: Esbjerg 

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

Giuliana Moreano Diaz, Christoffer Blegvad og Therese Hansen 

Afbud: Anna Kylbergh og Frances Reznitsky 

Referent: Therese Hansen 

 

 

1. Godkendelse og ændringer til dagsorden 

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

 

2. Nyt fra DPAS 

I den arbejdsgruppe, som kigger på den lægelige uddannelse, er konklusionen fra begge 
subgrupper, der beskæftiger sig med patologien, at vores speciale adskiller sig både fra de 
andre parakliniske specialer og med tiden har flyttet sig længere og længere fra retsmedicinen. 
Der arbejdes fortsat videre i hovedarbejdsgruppen. 
Der er så stor efterspørgsel på subgruppemøderne til DPAS Årsmøde, at DPAS vil prøve at 
strukturere subgruppemøder uden for Årsmødet for at videns udveksle og strømline 
retningslinjer på tværs af landet.  
Næste DPAS-møde er et internatmøde. 
 

3. Nyt fra udvalg 

Jens Haugbølle Bjerre er med i udvalget for molekylærpatologi, som samarbejder med DSKA 
(dansk selskab for kliniske akademikere) om at få etableret en ny specialistuddannelse for 
molekylærbiologi, -medicinere og andre kliniske akademikere inden for patologien.   

 

4. Opdatering af årshjul 

Gennemgang af nedenstående punkter, hvor kursusafviklingsansvarlige findes.   
 

5. Status FYPA kursusdag 2022: 

Ulrik Korsgaard er kursusafviklingsansvarlig.  

Der er endnu kun få tilmeldte, og der aftales yderligere promovering via DPAS 

Facebookgruppe og DPAS nyhedsbrev. Endvidere sendes ny mail rundt til FYPAs 

kontaktpersoner snarest muligt og igen inden deadline for tilmelding.  



Til næste år skal kursusdagen og basiskurset måske adskilles bedre i navngivningen, så folk 

ikke forveklser dem.  

Prisen på gaverne til undervisnerne er ikke fastlagt, og vi vil forsøge at undersøge hvad prisen 

tidligere har været.  

Jens Haugbølle Thomsen sørger for underskrevne diplomer til deltagerne. 

Vi vil forhøre os hos underviserne om deres slides må rundsendes efterfølgende.   

 

6. Status FYPA basiskursus 2022: 

Jens Haugbølle Thomsen er kursusafviklingsansvarlig med Kerly Giuliana Moreano Diaz som 

backup, og hun vil også overtage Jens’ undervisning, såfremt han bliver forhindret i deltagelse. 

Ulrik Korsgaard står for forplejring, og Jens Haugbølle Thomsen sørger for underskrevne 

diplomer til deltagerne.  

Der bestilles bord på Streetfood til fællesspisning.  

 

7. Virtuelundervisning 

FYPA vil fra 2023 formaliserer virtuelundervisningen således at FYPA kontaktpersonerne bliver 

organisatorer for undervisningen på deres respektive afdelinger med et FYPA 

bestyrelsesmedlem som tovholder. Der laves et standardiseret årsprogram, som roterer 

mellem universitetshospitalerne og regionshospitalerne (som samles i samme gruppe). 

Således: 

Januar 2023: Aarhus Universiteteshospital med Jens Haugbølle Thomsen som tovholder. 

Marts 2023: Odense Universitetshospital med Kerly Giuliana Moreano Diaz som tovholder. 

Maj 2023: Aalborg Universitetshospital med Azadeh Asghari Birbaneh som tovholder. 

September 2023: Rigshospitalet med Christoffer Blegvad som tovholder. 

November 2023: Regionshospital 

Efterårets rotation gennemgås nærmere til 2. FYPA-bestyrelsesmøde i 2023.  

Gave til undervisningerne aftales i prislejet 150-200 kr., og vi vil sikre os godkendelse af 

beløbets størrelse fra DPAS. 

FYPA vil stå for promovering inkl flyer og rundsending af link. Tovholderne vil skrive en mail til 

FYPA kontaktpersonen på den respektive afdeling i god tid inden. 

Emnet for den virtuelle undervisning er meget frit og helt op til de enkelte undervisere.    

 

8. Lønforhold for yngre læger i patologien 

Emnet er diskuteret internt, men det falder uden for FYPAs kommissorium.  

 

9. Årsmøde 9.- 11. 2023 
1. Årets underviser: Deadline for indstilling sættes til d. 6. januar 2023. Der sendes en mail 

ud til FYPA-kontaktpersonerne snarest muligt.  

2. Fripladser til medicinstuderende: Der er 3 fripladser, som kan søges. Der snakkes 

promovering, og der er lavet et Pauseslide, som bliver sendt rundt til de Patologiafdelinger, 

som underviser medicinstuderende, og de 4 universiteter vil blive kontaktet. Der er deadline 

for ansøgning d. 6. januar 2023.   

3. Kreativ patologi: Kreativpatologiansvarlig er Azadeh Asghari Birbaneh, og Christoffer 

Blegvad vil hjælpe med bestille vinderkoppen, som bliver sendt ud efterfølgende.  



Deadline for indsendelse er d. 27. februar 2023 og snarest muligt bliver en mail sendt rundt 

til FYPA-kontaktpersoner.  

4. FYPAs networking cafe på årsmødet er flyttet til lørdag: Emnet bliver: Forskning i 

hverdagen. Videre organisering til næste bestyrelsesmøde.  

 

10. Podcast 

Trods udskudt deadline og flere påmindelser er der ikke modtaget ansøgninger om deltagelse i 

arbejdsgruppen - projektet sættes på hylden. 

 

11. Emner til næste møde 

Valg af årets underviser 

Valg af gratis stud. Med. pladser 

Årsmødeforberedelse inkl. organisering af netværkscafeen  

Evaluering af kursusdag og basiskursus 

 

12. Næste møde 

Den 9. januar i Odense med Kerly Giuliana Moreano Diaz som vært. 

 

13. Evt. 

Alle nye HU-læger skal bydes velkommen i specialet på Facebook. Kerly Giuliana Moreano 

Diaz er tovholder, og der skal indsamles samtykkeerklæringer.   

 

 


