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FYPA Nyhedsbrev 

Glædelig jul og godt nytår! 
- og husk lige Årsmødet 2014! 

FYPA Kursusdag 2013 

FYPAs kursusdag den 28. oktober 2013 ”Anvendte 
Biomarkører i Diagnostisk Patologi” forløb til stor 
tilfredshed med tilstedeværelse af 58 yngre patologer. 
De fem engagerede foredragsholdere kom hver med 
nogle flotte og lærerige indlæg som omfattede klinisk 
onkologiske perspektiver og en række af diagnostiske 
markører i patologien. Såvel aktuelle markører som 
forventninger om fremtidens muligheder blev 
gennemgået. Dagen blev overordentlig flot evalueret. 
Stor tak til foredragsholderne for deres engagement og 
tak til FYPA-medlemmerne for aktiv deltagelse på 
dagen – og tak fordi I trodsede stormen! Nye emner til 
fremtidige kursusdage modtages meget gerne. 
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Updates in Surgical Pathology 

Den 15.-16. november 2013 afholdt 
DPAS efteruddannelseskurset 
”Updates in Surgical Pathology.” 
Der var fremmøde af både 
speciallæger, læger under uddannelse 
og skandinaviske kollegaer. 
Fredag gennemgik Han Van Krieken 
fra Holland ny viden og relevante 
problemstillinger indenfor 
lymfomdiagnostik, gastrointestinal 
patologi og anvendelsen af next-
generation sequencing.  

Kommende arrangementer: 

Årsmøde 2014 

Den 13.-15. Marts 2014 afholder Dansk 
Patologiselskab og Patologiafdelingen, Herlev 
Hospital Årsmøde på Konventum - LO-skolen i 
Helsingør. 
Frist for indsendelse af abstracts: 6. Januar 2014. 
Følg med på www.danskpatologi.dk. 

 

Om aftenen var der god mad og vin 
på restaurant Det Glade Vanvid for 
dem der havde lyst. 
Lørdag gennemgik danske 
patologer den seneste udvikling 
inden for diagnostikken af maligne 
lungetumorer, neuroendokrine 
tumorer og knogle- og 
bløddelspatologi.  
Underviserne var engagerede, lune 
og fagligt dygtige - og dagene var 
præget af en rigtig god stemning.  
Tak for et godt kursus.  
 

Karrieredag 

Nina Woller har refereret fra  
Region Øst: 
Torsdag d. 10. oktober var der 
Karrieredag på Panum. Overlæge 
Peter Engel fra Roskilde 
Patologiafdeling, samt 11 yngre 
læger deltog i arrangementet. Vores 
stand var velbesøgt – ikke mindst 
pga. den populære konkurrence, 
hvor man kunne vinde 600 kr til 
bogladen! For at deltage i 
konkurrencen skulle man bl.a.  
kigge i mikroskop og vurdere et 

makrobillede.  
Mange nysgerrige lagde vejen forbi 
standen, hvor der var rig mulighed 
for at falde i snak med en yngre 
patolog. Ved dagens afslutning blev 
der holdt et kort oplæg i 
Lundsgaard auditoriet, hvor man 
kunne få et indblik i en yngre 
patologs arbejdsdag. Alt i alt en 
meget vellykket dag, hvor vi fik god 
mulighed for at eksponere specialet 
for de medicinstuderende, som 
ellers har ret begrænset kendskab 
til faget. 

I oktober måned 2013 blev der flere steder i landet afholdt Karrieredag for 
kommende læger. Dette er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor 
medicinstuderende og yngre læger får mulighed for at møde læger 
fra de forskellige lægefaglige specialer.  
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Formand 

Benedikte Richter 

 

Sekretær 

Louise Kristensen 

 

Bestyrelsesmedlemmer 

Anja Brügmann 

Rikke Karlin Jepsen 

Nina Woller  

Marie Bønnelycke, webmaster 

Tina Prangsgaard Andersen 

www.fypa.dk 

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 til inspiration. 

                                                                         

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

 

 

Kontaktpersoner 

Bispebjerg Hospital 
Zarah Zimling 
zarah.glad.zimling.01@regionh.dk 
  
Herlev Hospital 
Anne Roslind 
anne.roslind@dadlnet.dk 
   
Hvidovre Hospital 
Lisa Asmussen 
lisamus@tiscali.dk 
 
Rigshospitalet  
Benedikte Richter 
benedikte.richter@hotmail.com 
 
Næstved Sygehus 
Slagelse Sygehus 
Thomas Wagner Nielsen 
twni@regionsjaelland.dk 
 
 

Viborg Sygehus 
Anja Høegh Brügmann 
ahb@rn.dk  
 
Aalborg Sygehus 
Kathina Sørensen 
kathinasorensen@hotmail.com  
 
Hjørring Sygehus 
Sonja Höhle Hjulskov 
s.hoehle@rn.dk 
 
Aarhus Universitetshospital 
Dorte Kjær 
dorkjaer@rm.dk 
 
Mangler pt. kontaktperson 
Roskilde Sygehus 
 
 
 

Odense Universitetshospital 
Louise Kristensen 
louise.kristensen@rsyd.dk 
  
 Sønderborg Sygehus 
Jacob Bjerg Hansen 
jacob.hansen2@rsyd.dk 
  
Vejle Sygehus 
Kim Hein Lindahl 
kim.hein.lindahl2@rsyd.dk 
 
Esbjerg Sygehus 
Katrine Urth Hansen 
katrine.urth.hansen@regionsyddan
mark.dk 
 
Regionshospitalet Randers 
Trine Tramm 
trintram@rm.dk 
 
 

Velkommen til nye FYPA medlemmer!  

Kiran Sheikh 
Anisoara Iordache 
Lisbeth Lund Jensen 
Søren Kildeberg Paulsen 
Gitte Hedegaard Jensen 
Rouzbeh Salmani 
Vasilis Chatzikyriakos 
Simon Lenler-Eriksen 
Thomas Wagner Nielsen 

FYPA har 125 medlemmer pr 1. November 2013. 
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