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FYPA Nyhedsbrev

Tak for et godt Årsmøde 2015!
Den 12.-14. marts 2015 afholdt Dansk Patologiselskab og 
Afdelingen for klinisk Patologi, OUH årsmøde på Nyborg Strand 
med temaet Digital Patologi.

DPAS forskerpris og rejselegat 2015
Professorkollegiet uddelte traditionen tro de to DPAS priser 
"Årets yngre forsker" og "Årets forskningstræningspris" til 
årsmødet i Nyborg.
Årets yngre forsker blev Rasmus Røge, Aalborg 
Universitetshospital for abstract og foredrag med titlen 
”Validation of Virtual Double Staining algorithm for estimation
of ki67 proliferation indices in Breast Carcinomas”. Præmien er 
10.000 kr. til kongres-deltagelse.
Årets forskningstræningspris gik til Ljudmilla Nielsen, Odense 
Universitetshospital for præsentation af projektet “Evaluation
of the proliferation marker Ki-67 in gliomas: Interobserver
variability and digital quantification”. Præmien er 2500 kr. til 
bøger.
Derudover blev for første gang uddelt DPAS rejselegat, der kan 

Kommende

arrangementer

• FYPA Basiskursus 1. juni
2015, Odense

• FYPA Kursusdag efterår
2015  

Derudover blev for første gang uddelt DPAS rejselegat, der kan 
søges af yngre patologer i hoveduddannelse. 
Legatet modtog Sune Boris Nygård, Patologiafdelingen, 
Rigshospitalet til deltagelse i: Gastrointestinal, Liver and 
Pancreatic Pathology, Harvard Medical School.

FYPA generalforsamling den 12. marts 2015

Ved FYPAs generalforsamling 2015 blev de 54 deltagere dirigeret 
af den tidligere formand Benedikte Richter Iversen. 
Efter forslag af FYPA bestyrelsen blev det enstemmigt vedtaget, 
at der vælges en suppleant til bestyrelsen. Beslutningen indføres 
i vedtægterne. Der var ingen indkomne forslag fra 
medlemmerne til behandling på GF.
Sammensætningen af den nye bestyrelse efter 
generalforsamlingen er følgende:
Formand Anja Brügmann, sekretær Johanne Lade Keller, Søren 
Kildeberg Paulsen, Marie Bønnelycke, Nina Woller, Gitte 
Hedegaard Jensen og Kiran Sheikh. Suppleant Anne Wandler.
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Stor tak til de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer, Tina Prangsgaard 
Møller og Louise Kristensen. 
Under punktet eventuelt gjorde et medlem opmærksom på at man 
som yngre læge i hoveduddannelse gratis kan blive medlem af ESP 
(European Society of Pathology). ESP er ved at oprette såkaldte 
”Residents Commitees” og søger medlemmer til disse blandt yngre 
patologer i hele Europa.

FYPA bestyrelsen, GF 2015.

FYPA networking café 13. marts 2015
Årets FYPA networking café bød på en pause i Årsmødets tætte 
program. Caféen var godt besøgt og snakken gik livligt.
FYPA bestyrelsen lagde op til en uformel drøftelse af 
kompetencevurdering på de uddannelsessøgendes afdelinger. På DPAS 
hjemmeside findes en rapport om kompetencevurdering i patologi, som 
har til formål at sikre en mere ensartet og fair vurdering af de yngre 
læges kompetencer: 
http://www.danskpatologi.dk/doc/pdf/Kompetencevurderingsmetoder
%20patologi,%20marts%202015.pdf
FYPA takker for medlemmernes positive engagement ved 
arrangementet.

Stemningsbilleder FYPA networking café.
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FYPAs uddannelsespris 2015 gik til overlæge Steen 
Bærentzen Aarhus Universitetshospital. Da Steen 
desværre ikke var til stede modtog Rikke Riber-
Hansen prisen på Steens vegne ved festmiddagen.
Prisen gives af yngre patologer til en speciallæge, 
som udviser en særligt påskønnet daglig indsats 
indenfor uddannelsen i patologisk anatomi og 
cytologi. Uddrag af indstillingen:

Bløddelspatolog og kollega extraordinaire

Steen er i vores hus en ener blandt mange dygtige 
speciallæger. Når man som yngre læge første gang 
træder indenfor murene har man jo godt hørt 
rygter om at der sidder en lidt særlig mand på 2. 
sal. Men uanset bliver man nok overrasket.
Steen favner bredt i alle henseender, både som 
kollega og som patolog. Man lærer hurtigt som 
ung læge i huset, at hvis alt brænder på, hvis alle 
supervisorer er forduftet og du står med et frys, så 

Han kender sine værktøjer og er altid behjælpelig 
når en frustreret yngre læge banker på hans dør 
med beklagelser om mikroskoper eller 
talegenkendelse der teer sig underligt (hyppig og 
tilbagevendende begivenhed).
Steens drillende humor, brede smil og 
kæmpemæssige I-phone gør kun en god dag 
bedre, og hans blotte tilstedeværelse ved 
frokostbordet med sin firkantede madkasse løfter 
stemningen. 
Ingen er uundværlige men med Steen er det tæt 
på en undtagelse. 
Kort sagt, alle afdelinger skulle have en Steen, 
men han er heldigvis vores….

S uveræn
T illidsvækkende
E xtraordinær
E ngageret

FYPAs uddannelsespris 2015

supervisorer er forduftet og du står med et frys, så 
prøv at gå til Steen.   

E ngageret
N estor

Kærlig hilsen hans heldige yngre lægekollegaer

Udnævnelser:

YL valgt til Ansættelsesudvalget til 

Hoveduddannelsesforløb i 

Videreuddannelsesregion Syd

FYPA har indstillet Gitte Hedegaard Jensen som YL-
suppleant i Ansættelsesudvalget til 
Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion 
Syd.

Kommende kurser:

FYPA Basiskursus 2015

FYPA og DPAS afholder igen i år basiskursus for 
introlæger. Det foregår den 1. juni 2015 i Odense, 
tilmelding senest den 15. maj. Kurset anbefales til 
introlæger uanset anciennitet. 
Som noget nyt og som led i rekruttering er 
tilmelding åben for KBU læger med interesse for 
specialet patologi, så hvis I kender nogen kan I  
henvise til ”Kommende kurser” på www.fypa.dk
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Formand

Anja Brügmann

Sekretær

Johanne Lade Keller

Bestyrelsesmedlemmer

Marie Bønnelycke, webmaster

Nina Woller 

Søren Kildeberg Paulsen

Gitte Hedegaard Jensen

Kiran Sheikh

Suppleant Anne Wandler

Hjemmesiden

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

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

Velkommen til nye FYPA medlemmer! 

Maria Kristina Gerlach 
Jannie Bay 
Frederik Harving
Marie Rosenørn Hvid Jensen 
Trine Hallager 
Rita Bruskin
Martine Borrisholt

FYPA har 119 medlemmer pr 1. Maj 2015.

www.fypa.dk

afholdte arrangementer, samt links 
til inspiration.

Kontaktpersoner

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg  

Jens Ølholm

Herlev Hospital

Mathilde Skaarup Larsen

mathilde.skaarup.larsen@regionh.

dk

Hjørring Sygehus

Rikke Vincentz

r.vincentz@rn.dk

Regionshospitalet Holstebro

Mariola Tabor

maritabo@rm.dk

Hvidovre Hospital

Karen Ejrnæs

karen.ejrnaes01@dadlnet.dk

Sønderborg Sygehus

Gitte Hedegaard Jensen

gittehedegaardjensen@gmail.com

Vejle Sygehus

Mette Dam Hansen

Mette.Dam.Hansen@rsyd.dk

Regionshospitalet Viborg

Arne Wøyen

a.woeyen@rn.dk

Aalborg Universitetshospital

Anja Brügmann

ahb@rn.dk

Aarhus Universitetshospital

Søren Kildeberg Paulsen

s.kildebergpaulsen@gmail.com

Odense Universitetshospital

Lene Christensen

Lene.Christensen1@rsyd.dk

Regionshospitalet Randers

Johanne Lade Keller

Johanneromer@hotmail.com

Rigshospitalet

Marie Bønnelycke

mboe0088@regionh.dk

Roskilde/Næstved/Slagelse 

Sygehuse

Mette Bybjerg Jensen

mbyj@regionsjaelland.dk


