
 1 

            

FYPAs Årsberetning for 2013 

 

FYPAs medlemstal 

Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2013 i alt 124 medlemmer. Siden sidste 

årsberetning har der været 17 indmeldelser, og 4 udmeldelser af medlemmer som er blevet 

overlæger. 

Bestyrelsens aktuelle sammensætning: 

Siden sidste generalforsamling i marts 2013 har bestyrelsen haft følgende sammensætning:  

1. 1. reservelæge Benedikte Richter Iversen (Rigshospitalet), formand for bestyrelsen og 

FYPAs repræsentant i DPAS´ bestyrelse.  

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

ansvarlig for Basiskursus for introduktionslæger. 

3. Reservelæge Marie Bønnelykke (Hvidovre Hospital), webmaster. 

4. Reservelæge Tina Prangsgaard Andersen (Herlev Hospital), ansvarlig for nyhedsbrev.  

5. 1. reservelæge Anja Brügmann (Viborg Sygehus), ansvarlig for kursusdag og koordinering af 

fyraftensmøder med FYO. 

6. 1.reservelæge Rikke Karlin Jepsen (Rigshospitalet), ansvarlig for kursusdag. 

7. Reservelæge Nina Woller (Herlev Hospital), ansvarlig for kursusdag. 

 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder og blandt 

andet diskuteret følgende punkter: 

1. Konstituering af bestyrelsen 

2. Evaluering af networking arrangementet ved årsmødet 2013 

3. Kursusdag i efteråret 2013 med temaet ”Anvendte Biomarkører i Diagnostisk Patologi” 

4. Kursusdag 2014 

5. Opfølgning på kursusdag med retsmedicinere vedrørende obduktioner 

6. Nyhedsbreve 



 2 

7. Lister til inspiration vedrørende organisatorisk arbejde og løntillæg 

8. Møder arrangeret i fællesskab med Foreningen af Yngre Onkologer (FYO) 

9. Udpegning af YL-repræsentanter til diverse udvalg 

10. Basiskursus for introduktionslæger 

11. Rekruttering til specialet patologi 

12. Juniorinspektorordningen 

 

 

ad 1) Konstituering af bestyrelsen  

Ved det første bestyrelsesmøde blev opgaver som håndteres løbende, uddelegeret. Marie 

Bønnelykke blev valgt til webmaster for bestyrelsen. Tina Prangsgaard Andersen blev ansvarlig for 

udformning af nyhedsbrevet. Louise Kristensen fortsætter som sekretær. 

Ansvarsfordelingen ved årligt tilbagevendende projekter som kursusdag, basiskursus for 

introduktionslæger, og tværfaglige arrangementer, aftales ved påbegyndelse af planlægningen af 

disse projekter. 

 

ad 2) Evaluering af networking arrangementet ved årsmødet 2013 

Ved FYPA networking caféen ved årsmødet kunne man mødes med andre unge patologer under 

uformelle rammer. Der blev givet indspark til mulige emner ved fremtidige FYPA kursusdage, og 

der blev udtrukket en vin-præmie blandt besvarelserne.  

Placeringen for arrangementet var lidt afsides, hvilket medførte en lavere deltagelse af FYPA 

medlemmer end ved tidligere arrangementer,  men atmosfæren var god blandt de fremmødte.   

FYPA takker arrangørerne af årsmødet i Randers for at gøre networking arrangementet muligt. 

Networking caféen vil fortsat danne rammen om uformelle møder blandt unge patologer ved 

årsmøderne,  med mulighed for diskussion af aktuelle emner. Til årsmødet 2014 har vi valgt 

rekruttering til faget patologi som diskussionsemne. 

 

ad 3) Kursusdag i efteråret 2013 med temaet ”Anvendte Biomarkører i Diagnostisk 

Patologi” 

FYPAs kursusdag i Aarhus den 28. oktober 2013 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, bl.a. indenfor 

genomisk medicin blev opridset. Dagen blev overordentlig flot evalueret, og deltagerne udtrykte et 

fortsat ønske om tilbagevendende kursusdage som supplement til andre undervisningskilder. 
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Stor tak til foredragsholderne for deres engagement og tak til FYPA-medlemmerne for aktiv 

deltagelse på dagen – trods stormvejr og trafikale problemer på hjemvejen. 

 

ad 4) Kursusdag 2014  

Emnet for kommende kursusdag til efteråret vil være patologi og digitale medier, med mulige 

underemner som indscanning af præparater, kvalitet og diagnostik herved, telepatologi, nye 

arbejdsgange som følge af digitalisering mm. FYPA ser dette som et meget relevant emne under 

udvikling, og som vil vedrøre vores fremtidige professionelle dagligdag. Nærmere detaljer følger. 

 

ad 5) Opfølgning på kursusdag med retsmedicinere vedrørende obduktioner 

I efteråret 2012 afholdt FYPA i samarbejde med Yngre Retsmedicinere (Y-RET) en fælles, velbesøgt 

kursusdag om obduktioner med mere end 80 tilmeldte inklusive enkelte deltagere fra den øvrige 

del af Skandinavien. Der var klar efterspørgsel om en opfølgning af dette arrangement, og Y-RET 

har responderet positivt på et fremtidigt fælles arrangement med FYPA.  

Da obduktionernes fremtid ikke er færdig diskuteret og da der er flere aspekter under tværfaglig og 

politisk evaluering, såsom obduktioner på uventet hjertedøde under 50 år, og opgavefordeling 

mellem patologer og retsmedicinere, afventes udviklingen foreløbigt, inden der planlægges et nyt 

fællesarrangement med Y-RET. 

FYPA mener at behovet for en bred diskussion af obduktionernes fremtid er påbydende indenfor 

vores speciale, og forslår dette gjort ved et arrangement med deltagelse af repræsentanter for 

afdelingsledere, obduktionsansvarlige speciallæger og yngre læger. Uddannelsessøgende patologer 

på de forskellige afdelinger står ofte i situationen at have oparbejdet for lidt erfaring i 

obduktionernes problemstillinger og tolkning, og føler sig ikke tilstrækkelig rustet til at kunne 

belyse de relevante fund fyldestgørende.  

For at kunne fremstå med en tydelig, ensrettet holdning vedrørende fremtidig håndtering af 

obduktioner og sikring af kvaliteten af dette arbejde trods faldende antal, vil vi være nød til at 

diskutere fremtidig organisering og arbejdsgange vedrørende obduktionsarbejdet indenfor 

patologikredse.  

 

ad 6) Nyhedsbreve  

FYPA har i 2013 udsendt 3 nyhedsbreve omfattende faste punkter som velkomst til nye FYPA 

medlemmer, nyudnævnelser til råd og udvalg som FYPA har været involveret i ved udsendelse af 

opslag og valg af kandidater, samt kommende arrangementer. Nyhedsbrevene sendes ud til landets 

FYPA medlemmer og slås op på afdelingerne af FYPA kontaktpersoner. FYPA tager gerne imod 

inputs til nyhedsbrevene, også fra DPAS’ øvrige medlemmer.  
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ad 7) Lister til inspiration vedrørende organisatorisk arbejde og løntillæg 

På FYPAs hjemmeside er der blevet oprettet et nyt menupunkt, som rummer inspirationslister til 

yngre patologer. FYPA bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at indsamle informationer 

vedrørende organisatorisk arbejde, som skal give yngre patologer et indblik i, hvilke organisationer 

og arbejdsgrupper kan være relevante, og hvordan man får mulighed for at søge ind, hvis man 

ønsker at udvikle sine administrative kompetencer. Informationerne er nu tilgængelige som 

inspirationsliste. 

Herudover har FYPA samlet oplysninger vedrørende diverse løntillæg, som uddeles til yngre 

patologer i varierende omfang på landets patologiafdelinger, afhængig af forskellige lokale og 

regionale aftaler.  

 

ad 8) Møder arrangeret i fællesskab med Foreningen af Yngre Onkologer (FYO) 

I januar 2013 blev der afholdt fyraftensmøder med onko-patologiske emner i samarbejde med 

Foreningen af Yngre Onkologer (FYO), som fandt sted 5 steder i forskellige landsdele og var 

velbesøgt. Der er på nuværende tidspunkt blevet udsendt en forespørgsel til FYO med henblik på et 

lignende, fremtidigt samarbejde, og FYO har tilkendegivet interesse herfor. Der vil blive arbejdet 

videre på dette i år. 

 

ad 9) Udpegning af YL-repræsentanter til diverse udvalg 

FYPA har i 2013 administreret 5 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 patologer ved lignende stillingsopslag.  

 

ad 10) Basiskursus for introduktionslæger 

Uddannelsesudvalget og FYPA arrangerede også i 2013 i fællesskab et Basiskursus for 

introduktionslæger i Odense den 7.6.2013 med 11 deltagere, som fik et godt udbytte, trods meget 

varierende anciennitet og erfaring. FYPA glæder sig til at fortsætte samarbejdet med 

uddannelsesudvalget om det næste basiskursus, som allerede er planlagt til at blive afholdt i 

Odense den 26.5.2014. Uddannelsesudvalgets repræsentant Tina Olsen ophører som medarrangør 

af kurset. FYPA bestyrelsen har den glæde at kunne stille med to repræsentanter til at være 

behjælpelig med arrangementet af kurset, nemlig Louise Kristensen som har været med siden 

første afholdelse af kurset, og Marie Bønnelykke. 
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ad 11) Rekruttering til specialet patologi 

På baggrund af nuværende studieordning og 4-års-reglen er rekruttering til faget sparsom, og en 

del af introduktionsstillingerne kan ikke besættes, eller ansatte springer fra. FYPA har diskuteret 

mulige tiltag for at rekruttere nyuddannede læger til faget og øge opmærksomheden for faget under 

studiet. Generelt skal vi arbejde for at blive mere synlige, blandt andet ved opslag i studenterblade, 

artikler i ugeskrift for læger, tilbud om kliniske ophold for medicinstuderende, gøre ”reklame” på 

kurser hørende under basisuddannelsen, og være mentor for medicinstuderende. 

FYPA anser fokus på rekruttering til specialet som meget vigtig, og i tråd hermed er dette 

diskussionsemnet ved årsmødets networking arrangement. 

 

ad 12) Juniorinspektorordningen 

Sundhedsstyrelsen havde planlagt 5 besøg for 2013, hvoraf 2 er blevet afholdt med deltagelse af en 

juniorinspektor ved dem begge. De resterende 3 inspektorbesøg afholdes først i 2014 med 

deltagelse af juniorinspektorer. 

 

 

 

 

FYPA har i 2013 haft et meget godt samarbejde med DPAS´ bestyrelse, hvor vi som i de forgangne 

år er blevet mødt med stor imødekommenhed og opbakning samt med den nødvendige 

økonomiske støtte til vores arrangementer.  

Vi vil hermed gerne takke mange gange for det gode samarbejde, og glæder os til at følge op herpå i 

2014! 

 

Formanden vil desuden takke FYPAs bestyrelse for et stort engagement, hvilket har været en stor 

drivkraft i 2013, og for mig en fornøjelse at arbejde under. 

 

 

13.02.2014 

Benedikte Richter Iversen 


