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Den 14.-16. marts 2013 afholdt DPAS 
årsmøde på Værket i Randers. Temaet 
var ”Nye muligheder i patologien – 
gavner de patienten?” 
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Af de indkomne skriftlige forslag 
til mulige kursus-emner blev der 
trukket lod om en flaske vin. Den 
heldige vinder blev Sara Rørvig, 
Rigshospitalet. Tak til alle for 

gode input og hyggeligt samvær. 

 

fypa@fypa.dk 

www.fypa.dk 

 

Kommende 
Arrangementer 

 Kursus i Aarhus:  
Updates in  
Surgical Pathology 
15-16. november 2013 
 

Kommende 
Arrangementer 

 FYPA Kursusdag 
om biomarkører  
 
Efterår 2013 
013/2014  

Tak for et godt årsmøde! 

DPAS forskerpris 2013 

 
Årets yngre forsker blev Mary 
Holten Hansen for præsentation af 
abstract med titlen: "Accuracy of 
HPV-mRNA test as Triage-method 
for women with ASCUS/LSIL. A 
preliminary follow up study" af 
Hansen MH, Kjaer D, Andersen RH, 
Johansen T, Svanholm H. Med 
udnævnelsen følger tilskud til en 
kongres- eller kursusrejse efter 
eget valg til en værdi af cirka 
10.000 kr.  
 

Professorkollegiet uddelte traditionen tro de to DPAS priser "Årets yngre 

forsker" og "Årets forskningstræningspris" til årmødet i Randers. 

 
Årets forskningstræningspris blev 
tildelt Anne-Marie Kanstrup Fiehn 
for præsentation af abstract med 
titlen: "Observer variability in 
histologic diagnosis of microscopic 
colitis and subgroups" af Kanstrup 
Fiehn AM, Bjørnbak C, Warnecke 
M, Engel PJH, Munck LK. Med 
prisen følger fagbøger efter eget 
valg til en værdi af cirka 2.500 kr. 

 

Traditionen tro blev der afholdt FYPA 
networking café fredag eftermiddag. 
Et hyggeligt forum, i år uden et 
specielt tema, men med god plads til 
at snakke om vores dagligdag, møde 
nye kolleger og diskutere mulige 
emner til kommende FYPA 
kursusdage.  

FYPA networking cafe 2013 

mailto:fypa@fypa.dk
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Deltagernes forskerpris 2013 

 

FYPAs uddannelsespris 
 

 

FYPAs uddannelsespris 2013 gik til 
Henrik Mertz fra Randers. 
Prisen gives af yngre læger til en 
speciallæge, som udviser en særligt 
påskønnet daglig indsats indenfor 
uddannelsen i patologisk anatomi og 
cytologi. 
(Foto: Dorte Kjær) 
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Yderligere to priser blev udlovet i år på baggrund af en afstemning blandt 

årsmødedeltagerne.  

 

 "Deltagernes foredragspris" gik til 

Helga Munck-Petersen for 

præsentation af abstract med 

titlen "Histological malignancy 

grade, estrogen receptor and HER2 

receptor status on core needle 

biopsy compared to surgical 

specimen in breast cancer - how 

accurate is it?" Munch-Petersen HD, 

Balslev E. Med prisen fulgte et 

gavekort på 4.000 kr til Mediciner 

bogladen fra Leica. 

"Deltagernes posterpris" gik til 

Marie B. Jensen for præsentation 

af abstract med titlen "Age 

distribution and prevalence of HPV 

16, 18, 31, 33 and 45 among 

women with ASCUS/LSIL in a 

Danish Region: A discriptive 

population-based study with 

preliminary follow-up". Jensen 

MB, Kjaer D, Andersen RH, 

Johansen T. Med prisen fulgte et 

digitalkamera fra DFA.  

 
 

 

Trine Tramm trådte tilbage som 
formand. Bestyrelsesmedlem Benedikte 
Richter, blev valgt som ny formand. 
Søren Dalager og Mie Kristensen ønskede 
ikke genvalg. Louise Kristensen 
(genvalgt), Nina Woller, Marie 
Bønnelycke og Tina Prangsgaard 
Andersen blev valgt ind i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen takker Trine Tramm, 
Søren Dalager og Mie Kristensen for 
deres store og gode indsats i FYPA. 
Som følge af afstemning ved 
håndsoprækning blev det 
besluttet, at der for fremtiden ikke 
længere vælges suppleanter til 
bestyrelsen. 

 

FYPAs generalforsamling 14. marts 2013 
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Afholdte kurser: 
 

FYPA basiskursus 2013 

FYPA og DPAS (uddannelsesudvalget) 
afholdt det årlige basiskursus for 
introduktionslæger den 7. juni 2013 i 
Odense. Der var 11 fremmødte til et fint 
forløbende basiskursus. Der var stor 
forskel på, hvor langt kursisterne var i 
deres introduktionsstilling, men 

generelt blev kurset positivt evalueret.  

YL valgt til 
Patologigruppen i 
DCCG 
 
FYPA har indstillet Sanne Kjær-Frifeldt 
som repræsentant for yngre patologer i 
Patologigruppen i Dansk Colorektal 

Cancer Gruppe. 

YL valgt til Det 
Lægefaglige Speciale-

råd i Region Midt 

FYPA har indstillet Marie B. Jensen som 
repræsentant for yngre patologer til Det 

Lægefaglige Specialeråd i Region Midt. 

YL valgt til Det 
Specialespecifikke 
Uddannelsesudvalg i 
Videreuddannelsesregion 

Nord 

FYPA har indstillet Mette Bak Nielsen 
som repræsentant for yngre patologer 
til Det Specialespecifikke 
Uddannelsesudvalg i 
Videreuddannelsesregion Nord. 

 

Kommende kurser: 
 
Kursus i november 
 
Den 15-16. november afholdes kursus i 
Aarhus: 
Updates in Surgical Pathology. 

Mere information på DPAS’ hjemmeside. 

FYPA kursusdag 2013: 

I efteråret 2013 afholdes FYPAs årlige 
kursusdag med titlen: 
Biomarkører i patologi og deres 
targeterede behandlinger. 
Mere information følger på DPAS’ 
hjemmeside. 
 

Deltagerne var således godt tilfredse 
med de engagerede undervisere og 
indholdet generelt. Kurset blev 
betegnet som en god appetitvækker til 
specialet. FYPA vil gerne takke 
undervisere samt DPAS og Tina Olsen for 
godt samarbejde. 
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FYPA har 115 medlemmer per 1. juni 2013. 

 

 Sanne Kjær-Frifeldt 
 Mette Bak Nielsen 
 Anna-Louise Bondgaard 
 Simon Nielsen 
 Mette Bybjerg Jensen 
 Birgitte Schmidt Astrup 

 Janne Lebeck 

  
 

 
 
 

Velkommen til nye FYPA medlemmer! 
 

Formand 

Benedikte Richter 

 

Sekretær 

Louise Kristensen 

 

Bestyrelsesmedlemmer 

Anja Brügmann 

Rikke Karlin Jepsen 

Nina Woller  

Marie Bønnelycke, webmaster 

Tina Prangsgaard Andersen 

 
 

www.fypa.dk 
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Hjemmesiden 

Benedikte Richter 

Rigshospitalet  

benedikte.richter@hotmail.com 

 

Louise Jørgensen 

Bispebjerg Hospital 

Louise.joergensen.04@regionh.dk 

 

Lisa Asmussen 

Hvidovre Hospital 

lisamus@tiscali.dk  

 
Anne Roslind 

Herlev Hospital 

anne.roslind@ dadlnet.dk 
 
 
 

 

Kontakt og navne 

FYPAs hjemmeside bliver løbende 
opdateret og findes på www.fypa.dk  
Her er både praktiske informationer 
om fx kommende arrangementer, 
billeder fra afholdte arrangementer, 
samt links til inspiration. 

Kontaktpersoner 

Susanne Vesterkær Nielsen 

Hjørring Sygehus 

svn@rn.dk 

 

Katrine Hansen 

Esbjerg Sygehus 

Katrine.urth.hansen@regionsyddanmark.

dk 
 
 
Mangler pt. kontaktperson 

Roskilde Sygehus 

Næstved/Slagelse Sygehus 

Vejle Sygehus 

Randers Regionshospital 
 

Ingen YL pt. 

Sønderborg Sygehus 

Louise Kristensen 

Odense Universitetshospital 

louise.kristensen@rsyd.dk  

  

Dorte Kjær 

Aarhus Universitetshospital 

dorkjaer@rm.dk 

 

Anja Høegh Brügmann 

Aalborg Sygehus 

ahb@rn.dk 

  

Kathina Sørensen 

Viborg Sygehus 

kathinasorensen@hotmail.com 

 

 

 

 

Har du forslag, kommentarer eller 
rettelser, er du velkommen til at 
skrive til webmasteren på 
fypa@fypa.dk 
 

 

Løsning for 2013 bliver at betalingen 
af kursisternes forplejning bortfalder, 
reduktion i antal medhjælpertimer og 
evt. afvikle hæmatologikurset for to 

årgange sammen.  

Besparelser 

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at 
budgettet for alle specialers TS-
kursusbudget beskæres i 2013. For 
vort speciales vedkommende er 

beskæringen ca. 25 % af det ansøgte. 
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