
           

FYPAs Årsberetning for 2012 

FYPAs medlemstal 

Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste 

årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af medlemmer som er blevet 

overlæger. 

Bestyrelsens aktuelle sammensætning: 

Siden sidste generalforsamling i marts 2012 har bestyrelsen haft følgende sammensætning:  

1. 1. reservelæge Trine Tramm (Aarhus), formand for bestyrelsen og FYPAs repræsentant i 

DPAS´ bestyrelse 

2. Reservelæge Louise Kristensen (Odense), sekretær for bestyrelsen 

3. Afdelingslæge Søren Dalager (Aarhus), webmaster 

4. Reservelæge Benedikte Richter (Rigshospitalet) 

5. Reservelæge Mie Kristensen (Viborg) 

6. Reservelæge Rikke Karlin Jepsen (Rigshospitalet) 

7. Reservelæge Anja Brügmann (Aalborg) 

Birgitte Hjelm Winberg (Herlev) og Nina Løth Mårtensson (Hvidovre) har været suppleanter til 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder 

og blandt andet diskuteret følgende punkter: 

1. Konstituering af bestyrelsen  

2. Muligheder for deltagelse i organisatorisk arbejde  

3. Opfølgning på networking arrangement ved årsmødet 2012 

4. Ændring af hoveduddannelsesforløb i Region Øst 

5. Fælles kursusdag med Foreningen af Yngre Retsmedicinere (Y-RET) med temaet 

”Obduktioner” 

6. Gå-hjem møder arrangeret i fællesskab med Foreningen af Yngre Onkologer (FYO) 

7. Basiskursus for introduktionslæger 



8. Juniorinspektorordningen 

9. Udpegning af YL-repræsentanter til diverse udvalg 

10. Nyhedsbreve 

11. Eksponering af patologien som speciale 

12. Engelsk navn  

 

ad 1) Konstituering af bestyrelsen  

Ved det første bestyrelsesmøde blev Louise Kristensen valgt til sekretær for bestyrelsen. 

 

ad 2) Muligheder for deltagelse i organisatorisk arbejde 

Som et gennemgående tema har FYPA i 2012 arbejdet for at udvide yngre lægers kendskab til de 

mange muligheder vores fag rummer for at udvikle organisatoriske kompetencer. Under 

udarbejdelse er et katalog over udvalg og råd, nationalt, regionalt og lokalt, med repræsentation af 

YL. Kataloget, som indeholder kortfattede oplysninger om, hvori udvalgenes arbejde består, samt 

hvorledes man vælges ind, vil blive tilgængeligt på FYPAs hjemmeside. 

 

ad 3) Opfølgning på networking arrangement ved årsmødet 2012 

I forlængelse af ovennævnte valgte FYPA ved Årets networking cafe 2012 at arrangere en ”speed-

dating” med repræsentanter fra diverse nationale og regionale udvalg. Tanken var, at FYPAs 

medlemmer kunne få mulighed for at møde og tale med repræsentanterne, og måske finde 

interesse for at kandidere til et udvalg i fremtiden. Networking cafeen var velbesøgt, men 

kontakten mellem YL og repræsentanterne desværre sparsom.  

FYPA vil gerne takke repræsentanterne for, at de stillede op til arrangementet, samt takke de lokale 

arrangører på Rigshospitalet for at have været behjælpelige med de praktiske forhold omkring 

networking arrangementet. 

 

ad 4) Ændring af hoveduddannelsesforløb i Region Øst 

FYPAs bestyrelse fik i maj måned 2012 en henvendelse fra de yngre læger på Patologiafdelingen, 

Rigshospitalet. Henvendelsen omhandlede forslag til ændring af H-forløb i region Øst, således at 

alle forløb indeholdt et ophold på Rigshospitalet. Med forslaget ønskede man på baggrund af 

betydelige omlægninger af kliniske afdelinger og sammenlægninger af patologiafdelinger i 

Regionen at sikre alle YL den bredest mulige uddannelse, og det indeholdt samtidig en bekymring 

for, at de nuværende forløb kunne medvirke til uddannelsen af et ”A”- og et ”B”- hold patologer. 

FYPA støtter den gode uddannelsesmæssige intention i forslaget, men fandt imidlertid på 

daværende tidspunkt, at man som forening ikke kunne gå ind i sagen, førend 

uddannelsesansvarlige - og ledende overlæger på alle implicerede uddannelsesafdelinger i Region 



Øst var hørt, foruden regionens øvrige yngre læger. Sidenhen har uddannelsesrådet i Region Øst 

vedtaget, at H-forløbene ændres, således at alle forløb nu inkluderer et ophold af 18 måneders 

varighed på Rigshospitalet.  

FYPA er glad for, at uddannelses rådet i Region Øst i den forbindelse tog imod opfordringen til at 

medinddrage YL ved planlægning af de kommende uddannelsesprogrammer i regionen, og håber 

at ændringen af H-forløbene vil medføre den ønskede optimering af uddannelsen. 

FYPA er vedholdende interesseret i at være med til at sikre den bedste og bredest mulige 

uddannelse indenfor de givne rammer, og mener fortsat, at det med den nye målbeskrivelse er 

vigtigt, at man regionalt sikrer, at uddannelsesprogrammer for de individuelle H-forløb 

tilrettelægges med repræsentation af flest mulige organer.  

 

ad 5) Fælles kursusdag med Foreningen af Yngre Retsmedicinere (Y-RET) med 

temaet ”Obduktioner” 

Fredag d. 26. oktober 2012 afholdt FYPA i samarbejde med Yngre Retsmedicinere (Y-RET) en 

fælles kursusdag om obduktioner. Det var et velbesøgt kursus med mere end 80 tilmeldte inkl. 

enkelte deltagere fra den øvrige del af Skandinavien. Dagen bød på engagerede foredrag, der 

centrerede sig om grænsezonerne mellem obduktioner på patologiafdelingerne og på retsmedicinsk 

Institut. Foredragene spændte fra lovmæssige forhold, pludselig uventede dødsfald hos yngre < 50 

år, fosterobduktioner samt retsmedicinske børneobduktioner. Kurset blev overordentligt positivt 

evalueret, og ikke mindst blev de livlige paneldiskussioner fremhævet. Mange ytrede ønske om 

gentagelse af arrangementet, og der arbejdes videre på en opfølgning på kursusdagen. Også i år 

viste evalueringerne, at mødet med YL, fra andre dele af landet, i et fælles fagligt forum opleves 

overordentligt positivt. 

FYPA vil endnu engang takke de meget inspirerende og engagerede foredragsholderne for deres 

vedkommende indlæg, samt benytte lejligheden til at takke afdelingerne, som muliggør at de yngre 

læger kan deltage i vores årlige kursusdag. Samtidigt vil vi gerne takke Y-RET og Dansk Selskab for 

Retsmedicin for det gode samarbejde. 

 

ad 6) Gå-hjem møder arrangeret i fællesskab med Foreningen af Yngre Onkologer 

(FYO) 

FYPA har i 2012 også samarbejdet med FYO (Foreningen af Yngre Onkologer), og arrangeret 5 gå-

hjem møder rundt om i landet. Temaet for møderne var ”Targeteret behandling” og fokuserede på 

colon- og lungecancer. Hvert sted var der engageret en lokal onkolog og en patolog, som bidrog 

med hvert 45 min foredrag. Formålet med møderne var at give de to specialers yngre læger 

forståelse for, hvorledes det andet speciale helt konkret arbejder, og hvorledes deres indsats 

bidrager til en individualiseret kræftbehanding.  Møderne, som var sponsoreret af Pfizer, var gratis 



for deltagerne. Gå-hjem møderne er alle 5 steder blevet meget flot evalueret, og der har fra begge 

specialers yngre læger været et ønske om gentagelse af lignende arrangementer, gerne med 

mammacancer eller malignt melanom i fokus.  

FYPA vil gerne benytte lejligheden til at takke foredragsholderne for deres pædagogiske indlæg, 

samt takke lokale FYPA kontaktpersoner for hjælp til praktisk gennemførelse. 

 

ad 7) Basiskursus for introduktionslæger  

Atter i år samarbejdede FYPA med uddannelsesudvalget om planlægning og afvikling af 

Basiskursus for introduktionslæger. Kurset blev afholdt i Odense 15.6.2012, og der var generelt stor 

tilfredshed med kurset blandt de 11 deltagere. FYPA glæder sig til at fortsætte samarbejdet med 

uddannelsesudvalget om det næste basiskursus, som allerede er planlagt til at løbe af stablen 

7.6.2013 i Odense.  

 

ad 8) Juniorinspektorordningen 

Specialets 3 juniorinspektorer har i 2012 været indkaldt sammenlagt 5 gange til inspektorbesøg. 

Heraf er kun 1 enkelt indkaldelse udmundet i et besøg, mens de øvrige besøg er blevet aflyst eller 

udskudt. Samspillet med de øvrige inspektorer har fungeret virkelig godt, men beklageligvis 

modtog juniorinspektorerne ikke indkaldelse til det ene af ialt to inspektorbesøg i 2012.  

 

ad 9) Udpegning af YL-repræsentanter til diverse udvalg 

FYPA har i 2012 organiseret flere stillingsopslag til YL-repræsentanter i diverse nationale og 

regionale udvalg, samt stået for afstemningen. Vi håber fortsat, at flere udvalg i fremtiden vil gøre 

brug af vores kontakt til de yngre læger ved lignende stillingsopslag.  

 

ad 10) Nyhedsbreve 

FYPA har i 2012 udsendt 2 nyhedsbreve, hvori der reklameres for stillingsopslag i diverse udvalg, 

kommende arrangementer, samt bydes velkommen til nye medlemmer. Nyhedsbrevene når ud til 

den største del af landets yngre læger, og FYPA vil gerne understrege, at vi med glæde tager imod 

inputs til nyhedsbrevene, også fra DPAS øvrige medlemmer. 

 

ad 11) Eksponering af patologien som speciale 

FYPA vil gerne være med til at reklamere for vores speciale og være med til at sikre rekruttering af 

vores fremtidige kollegaer. Efter aftale med specialets postgraduate kliniske lektorer er der samlet 

en del materiale til brug for specialevalgs dage på Universiteterne i FYPAs webhotel. Materialet kan 

udleveres ved henvendelse til FYPAs webmaster. I Region Nord fungerer FYPA yderligere som 

formidlingscentral i forbindelse med hvervning af YL, som ønsker at deltage i arrangementet af 



Specialernes dag. Dette samarbejde fungerer godt, og FYPA tilbyder gerne samme assistance i de 

øvrige regioner. 

 

ad 12) Engelsk navn 

”At rejse er at leve” og FYPA stiler efter, at vores medlemmer også kan præsentere sig som del af 

vores stadigt voksende fællesskab udenfor landets grænser. Vi har derfor valgt, at FYPA også skulle 

have et engelsk navn, som herefter er ” “The Danish Society of Young Pathologists”. 

 

FYPA har i 201 2 haft et rigtig godt samarbejde med DPAS´ bestyrelse, hvor vi er blevet mødt med 

stor imødekommenhed og opbakning samt med den nødvendige økonomiske støtte til vores 

arrangementer; og vi vil gerne takke mange gange for samarbejdet. 

 

20.2.2013 

Trine Tramm 


