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FYPA Nyhedsbrev 

Glædeligt forår derude! 

Tak for et fantastisk DPAS Årsmøde 2017! 

DPAS bestyrelsen og Patologisk Institut, Aarhus 
Universitetshospital arrangerede et veltilrettelagt, fagligt 
interessant og underholdende årsmøde, der blev afholdt fra 
16 -18 marts på Comwell Hotels i Aarhus.  

Yngre forskerpris og forskningstræningspris 

På DPAS årsmøde 2017 blev der uddelt to flotte priser. 
Specialets professorer valgte i år at tilegne prisen ”Årets 
Yngre forskerpris” til Nabi Mousavi fra Rigshospitalet for 
den videnskab der lå til grund for foredraget  
”Introductory to a functional in vitro tumoroid model for 
individualized colorectal cancer chemotherapy.” 
Den ledsagende præmie var 10.000 kr. til kongres- eller 
kursusdeltagelse. 
Årets forskningstræningspris gik til Vasudha Deshpande fra 
Hvidovre for projektet ”Anaplastic lymphoma kinase 
protein: Promising marker for the differential diagnosis of 
merkel cell carcinoma and small cell lung carcinoma”. 
Præmien var 2500 kr. til fagbøger. 
 
Stort tillykke til vinderne!  

                                Kommende arrangementer 
 

Basiskursus for introlæger 2017 
Der afholdes basiskursus for introduktionslæger på OUH mandag d. 29. maj 2017. Der er 
åben for tilmeldinger, som kan ske frem til 15. maj (max. 20 deltagere). Se program på  
www.danskpatologi.org/fypa/basiskurser/ 

 
1st Copenhagen Surgical Pathology Update  
Afholdes fra 19. – 21. juni 2017 på Hotel Scandic, København, som et samarbejde mellem 
Rigshospitalet og MD Anderson, Cancer Center Houston. Se program på http://cspu2017.dk/ 
  

ESP Congress 2017 
Den europæiske patologikongres afholdes 2. – 6. september 2017 i Amsterdam. 
Følg med på www.esp-congress.org 
 

FYPA kursusdag 2017 
Den årlige FYPA kursusdag afholdes primo oktober 2017. Info følger senere.  

http://www.danskpatologi.org/fypa/basiskurser/
http://cspu2017.dk/
http://www.esp-congress.org
http://www.esp-congress.org
http://www.esp-congress.org
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FYPAs uddannelsespris 2017 gik til  

Doris Schledermann  
fra Odense Universitetshospital.  

FYPA-bestyrelsen modtog i år 8 indstillinger til uddannelsesprisen – tusind tak for alle dem! 
De yngre læger på OUH havde i indstillingen af Doris Schledermann til FYPAs uddannelsespris 
skrevet: Doris er meget fagligt engageret, et utrolig varmt og venligt menneske. Hun udviser et 
stort personligt engagement i yngre lægers uddannelse og i generelt at fremme trivslen på 
arbejdspladsen.  
I sin funktion som uddannelseskoordinerende overlæge sætter Doris en stor ære i at 
uddannelsen på afdelingen er af høj kvalitet. Der bliver lagt individuelle uddannelsesplaner og 
Doris sørger for, uden at kompromittere uddannelsens kvalitet, at uddannelseslægen får lov til 
at dyrke de sider af patologien vedkommende finder mest interessant.  
Doris er en loyal mægler og fungerer som et godt bindeled mellem de forskellige lægegrupper 
idet Doris skaber den kontakt mellem yngre læger og afdelingsledelsen, der gør at de yngre 
læger bliver hørt og føler sig som en del af helheden.  
Doris er altid imødekommende og med åben dør, hvis der er behov for at snakke. Hun er rolig og 
velafbalanceret, også når der skal tages hånd om komplicerede forløb. 
Doris har en stor del af æren for at Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital er 
en rigtig god arbejdsplads og hun fortjener virkelig FYPAs Uddannelsespris. 
 

Stort tillykke til Doris! 

FYPAs formand Gitte Hedegaard Jensen overdrager her prisen 

til Doris under festmiddagen ved DPAS årsmøde 2017.  
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FYPA Generalforsamling 

Torsdag d. 16. marts 2017 afholdt FYPA i forbindelse med Årsmødet sin årlige 
generalforsamling, hvor mange yngre patologer og interesserede kolleger deltog. 
Johanne Lade Keller var dirigent ved årets generalforsamling, hvor hun dirigerede de 
fremmødte gennem dagsordenen, der bl.a. bød på formandens beretning for det 
forgangne år (tilgængelig på www.danskpatologi.org ). Herudover blev der afholdt 
kampvalg om 3 bestyrelsesposter samt en suppleant-post. 
 
Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, og stor tak til dem, der valgte at stille 
op til bestyrelsen.  
Bestyrelsens aktuelle sammensætning fremgår på side 4. 
Tusind tak for samarbejdet til de afgående bestyrelsesmedlemmer:  
Marie Bønnelycke, Kiran Sheikh, Anne Wandler og Nina Woller.  

FYPA Networking cafe 

Networking-cafeen på DPAS årsmøde handlede i år 
om socialt samvær og bød på ”Den Store Patologi-
Quiz”. Vinderne af Quiz’en fik både pokal og stor 
prestige   
Her ses billede fra networking-cafeen samt billede af 
vinderne;  Arne Vidar Tind Wøyen (Afd.læge, Viborg) 
og Anna Poulsgaard Frandsen  (HU-læge, Aalborg). 
Tillykke til dem! 

Side 3 af 4 
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Kontakt-informationer  

Find os på www.fypa.dk eller www.danskpatologi.org. Her findes bl.a. praktiske informationer om kommende 
arrangementer samt links til kurser, uddannelsespapirer og meget mere. DPAS og FYPA er også på facebook - 
søg efter Dansk Patologiselskab.  

Har du forslag, kommentarer, rettelser eller andet, er du altid meget velkommen til at skrive til FYPA på 
fypa@fypa.dk 

Kontaktpersoner 

Esbjerg Sygehus 
Pia Wirenfeldt Staun 
pia.wirenfeldt.staun@rsyd.dk 
 
Herlev Hospital 
Lauge Kellermann 
lauge.kellermann@regionh.dk 
 
Hjørring Sygehus 
Christian Thomsen 
Christian.t@rn.dk 
  
Hvidovre Hospital 
Louise Clausen 
Louise.nygaard.clausen@ 
regionh.dk 
 
 
 
 

Vejle Sygehus 
Sanne Kjær Frifeldt 
sanne.kjaer.frifeldt@rsyd.dk 
 
Viborg Sygehus/Holstebro Sygehus 
Simon Lenler-Eriksen 
simolenl@rm.dk 
 
Aalborg Sygehus  
Frederik Harving 
Frederik.harving@rn.dk 
 
Aarhus Universitetshospital 
Christina Stilling  
christil@rm.dk 
 
Sønderborg Sygehus 
Lærke Valsøe Bruhn 
Laerke.valsoe.bruhn@rsyd.dk 
 
 
 

Odense Universitetshospital 
Gitte Hedegaard Jensen 
gitte.hedegaard.jensen2@rsyd.dk 
 
Regionshospitalet Randers 
Lisbeth Lund Jensen 
lislunjn@rm.dk 
 
Rigshospitalet  
Christian Brøchner 
Christian.beltoft.broechner@ 
regionh.dk 
 
Roskilde/Næstved/Slagelse 
Sygehus 
Pia Rude Nielsen 
pirn@regionsjaelland.dk 
 
 
 

Formand 

Gitte Hedegaard Jensen 

Sekretær  

Pia Wirenfeldt Staun  

Bestyrelsesmedlemmer 

Simon Lenler-Eriksen 

Christian Brøchner 

Kirsten Nguyen Knudsen 

Ulriche Sophie Thiim Pedersen 

Lærke Valsøe Bruhn 

Suppleant 

Huda Kufaishi 

FYPA fyraftensmøder 
I januar/februar 2017 afholdt FYPA fyraftensmøder fire forskellige steder i 
landet med emnet ”Nuklearmedicin for patologer” .  
Stor tak og megen ros til de engagerede og dygtige undervisere fra de 
nuklearmedicinske afdelinger, der var med til at gøre møderne meget 
interessante og lærerige. Tak til de fremmødte - både reservelæger, 
afdelingslæger og overlæger.  
Tak til DPAS for økonomisk støtte.  

Vi byder velkommen til nye 
medlemmer af FYPA.  
FYPA har pr. 1 april 2017 
138 medlemmer. 
 
Med ønsket om et godt forår. 
Mvh. FYPA-bestyrelsen. 
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