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FYPAs Årsberetning for 2016 

FYPAs medlemstal 

Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 27.02.2017 i alt 139 medlemmer.  

FYPA Bestyrelsens aktuelle sammensætning: 

Siden sidste generalforsamling i marts 2016 har bestyrelsen haft følgende sammensætning:  

1.   Reservelæge Gitte Hedegaard Jensen, Odense Universitetshospital, formand, ansvarlig for 

basiskurset. 

2.   Reservelæge Anne Wandler, Aarhus Universitetshospital, sekretær, ansvarlig for 

nyhedsbreve/remindere. 

3.   1. reservelæge Marie Bønnelycke Herlev Hospital, ansvarlig for basiskurset, kontakt til 

DPAS webmaster. 

4.   Reservelæge Simon Lenler Eriksen, Viborg/Holstebro Sygehus, ansvarlig for kursusdag og 

fyraftensmøder. 

5.   Reservelæge Christian Brøchner, Rigshospitalet, ansvarlig for kursusdag og fyraftensmøder. 

6.   1. reservelæge Pia Wirenfeldt Staun, Sydvestjysk hospital, Esbjerg, ansvarlig for kursusdag. 

7.   1. reservelæge Kiran Sheikh, Sjællands Universitetshospital Roskilde, ansvarlig for 

kursusdag og fyraftensmøder. 

8.   1. reservelæge Nina Woller, Herlev Hospital, pt på barsel. 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder og blandt 
andet diskuteret følgende punkter: 

1.   Konstituering af bestyrelsen. 

2.   FYPA networking café ved årsmødet 2016.  

3.   Basiskursus for introlæger 2016. 

4.   Kursusdag 2016 om ”Den multidisciplinære teamkonference”. 

5.   Fyraftensmøder 2017 fire steder i landet med overskriften ” Nuklearmedicin for patologer”. 

6.   FYPAs uddannelsespris. 

7.   Udnævnelse til poster i uddannelses- og ansættelsesudvalg. 

8.   FYPA på Facebook og ny hjemmeside. 
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9.   Nyhedsbreve. 

 

 
1.   Konstituering af bestyrelsen  

Ved det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med fordeling af de ansvarsområder 

som bestyrelsens aktiviteter omfatter. Ansvarsfordelingen aftales endvidere detaljeret vedrørende 

de forskellige arrangementer og kurser, som bestyrelsen er ansvarlig for. 

 

2.   FYPA networking café ved årsmødet 2016 om kompetencevurderings-

metoder i speciallægeuddannelsen i Patologisk anatomi og cytologi 

I foråret 2014 nedsatte DPAS bestyrelsen en arbejdsgruppe mhp. at identificere de bedst egnede 

kompetencevurderingsmetoder inden for speciallægeuddannelse i Patologisk anatomi og cytologi  

og mhp. udarbejdelse af forslag til en landsdækkende ensretning af de identificerede metoder. 

Årets networking café var udlånt til præsentation af arbejdsgruppens arbejde med EPA 

(Entrustable Professional Activities) som kompetenceevalueringsværktøj samt efterfulgt af en 

åben diskussion af emnet.  

I år (2017) er caféen tilbage på FYPAs hænder, og der er lagt op til kollegial råhygge og en 

spændende quiz. 

 

3.   Basiskursus for introlæger 2016 

Årets basiskursus for introlæger blev afholdt d. 30. maj og vanen tro lagde OUH lokaler til. Der var 

i år fuldt hus med 20 deltagere incl en enkelt medicinstuderende. Marie Bønnelycke og 

undertegnede arrangerede kurset, og det blev igen i år positivt evalueret af deltagerne, der som 

altid bemærker at det faglige udbytte til dels afhænger en del af hvor langt man som deltager er i 

sin introduktionsuddannelse. Der er dog fortsat ikke basis for at afholde kurset to gange om året. 

Der planlægges afholdelse af Basiskursus igen d. 29. maj 2017 i Odense. 

 

 

4.   Kursusdag 2016 om ”Den Multidisciplinære Teamkonference” 

D. 10. oktober afholdt FYPA kursusdag på Roskilde Sygehus, og 48 yngre patologer var mødt op til 

en spændende dag i MDT-konferencens navn. Der var repræsentation af såvel introlæger som 

hoveduddannelseslæger på forskellige uddannelsesniveauer. Med udgangspunkt i uropatologien 

blev vi indført i samarbejdet mellem især patologer og billeddiagnostikere. Såvel nyre som prostata 

blev belyst gennem mange cases og vi fik spændende indblik i nye biopsimetoder. 

FYPA skylder en stor tak til de meget engagerede foredragsholder fra Herlev Hospital. 
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Der planlægges at afholde kursusdag igen i efteråret 2017. Forskellige emner har været i spil, men 

et endeligt tema er ikke fastlagt. Som sædvanligt modtages gerne forslag fra FYPAs medlemmer. 

 
5.   Fyraftensmøder 2017 med overskriften ”Nuklearmedicin for Patologer” 

Bestyrelsen besluttede at afholde fyraftensmøder igen i år, denne gang udelukkende i patologiregi 

og i år var også overlæger inviteret med. Fyraftensmøderne løb af stablen på Aalborg 

Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Herlev Hospital 

ultimo januar og primo februar 2017 med varierende tilslutning. 

Nuklearmedicinere fra de forskellige centre fortalte om deres forskellige undersøgelsesmetoder, 

muligheder og begrænsninger samt relaterede til patologens arbejde. På alle møder var der mange 

spørgsmål og en hyggelig stemning. 

Der skal lyde en stor TAK til de meget engagerede og velforberedte nuklearmedicinere, der tog et 

par timer ud af deres kalender for at fortælle os om deres speciale. 

 

6.   FYPA uddannelsespris 

Ved FYPAs generalforsamling under årsmødet 2016 blev det faldende antal af indstillinger til 

FYPAs uddannelsespris diskuteret. Medlemmerne synes samstemmende at prisen stadig har sin 

berettigelse, men at det i en travl hverdag er svært at finde tid til at forfatte længere indstillinger. 

Afledt af diskussionen blev der i år udsendt et skema, hvor medlemmerne kort kunne skrive en 

motivation for at netop deres særligt uddannelsesorienterede speciallæge skulle have årets pris. 

Denne fremgangsmåde har givet pote og i år har vi modtaget ikke færre end 8 indstillinger fra hele 

landet. Tak til medlemmerne for det! 

 

7.   Udnævnelse til poster i uddannelses- og ansættelsesudvalg 

Bestyrelsen har det sidste år diskuteret ensretning af hvordan poster i uddannelses- og 

ansættelsesudvalg skal besættes, og opfordrer alle til at søge, når der er ledige poster. Arbejdet i 

udvalgene giver et vigtigt og spændende indblik i vores uddannelse og er et godt forum for 

networking. 

I 2016 har FYPA udpeget Simon Lenler Eriksen til den ledige YL-post i uddannelsesudvalget i 

Videreuddannelsesregion Nord. 

 

8.   FYPA på Facebook og ny hjemmeside 

DPAS har fået ny hjemmeside, og FYPAs bestyrelse har arbejdet med at få opdateret FYPA-

sidernes indhold på denne. I stedet for, som tidligere, at have en webmaster med adgang til 

redigering på hjemmesiden har FYPA nu en kontaktperson til DPAS’ hjemmesideansvarlige. Alle 
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menuer er endnu ikke fuldstændig ajourført, men der arbejdes videre på dette i samarbejde med de 

hjemmesideansvarlige. 

Derudover har vi i bestyrelsen diskuteret hvorvidt FYPA skal have sin egen Facebook-profil, men i 

første omgang blev vi enige om, at slå arrangementer og meddelelser fra FYPA op på DPAS’ profil 

for at sikre et højest muligt aktivitetsniveau. 

Alle medlemmer opfordres til at like og holde øje med siden. 

 

9.   Nyhedsbreve 

Der udsendes FYPA nyhedsbreve to gange om året i hhv. april og november og samt som 

”remindere” om FYPAs forskellige arrangementer og opslag i september og februar. 

I nyhedsbreve reklameres for stillingsopslag i diverse udvalg, kommende arrangementer, samt 

bydes velkommen til nye medlemmer.  

FYPA modtager meget gerne inputs til nyhedsbrevene, også fra DPAS’ øvrige medlemmer. 

 

 

FYPA vil rette en stor tak til DPAS’ bestyrelse for samarbejdet i 2016, hvor FYPA igen har mødt stor 

opbakning og økonomisk støtte til vores kurser og arrangementer. Tusind tak for samarbejdet! Vi 

ser frem til det fortsatte i 2017! 

 

 

27.2.2017 

Gitte Hedegaard Jensen, Formand for FYPA 

 

 

 

 


