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• DPAS Årsmøde, 12.-14. marts 2015, Nyborg Strand 

• FYPA Basiskursus, Forår/sommer 2015, Odense 

 

 

FYPA Nyhedsbrev 

Glædelig jul og godt nytår! 
- og husk lige Årsmødet 2015! 

FYPA Kursusdag 2014 

Emnet var i år digital patologi. Der var et fint fremmøde af 
nysgerrige og spørgelystne medlemmer, hvilket gav en 
spændende og livfuld afsluttende diskussion. Underviserne 
var godt repræsenteret fra hele kongeriget, mange tak for 
det. Vi hørte om anvendelse af digital patologi i hverdagen, 
om erfaringer med digital arkivering, og om digital patologi 
i forskningens verden, både om et specifikt ph.d. projekt og 
mere generelt. Det var en spændende og lærerig dag og vi 
ser frem til næste kursusdag.  
Emnet digital patologi er også hovedtema på DPAS 
årsmøde 2015 ved Nyborg Strand, som arrangeres af 
afdelingen i Odense. Vi vil gerne opfordre FYPAs 
medlemmer til at deltage i årsmødet 
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Rejselegater til Summer Schools 2015 
For yngre patologer i hoveduddannelse i patologisk anatomi og cytologi, der 
er medlem af DPAS, kan der ansøges om et antal rejselegater til deltagelse i 
f.eks. ESP summer school eller Harvard Expert Course. Rejselegat opslaget 
kommer samtidig med annoncering af DPAS Årsmøde på 
www.danskpatologi.dk. 
Ansøgningsfristen er den 1. februar 2015 til DPAS sekretær Katrine Stenfeldt 
Petersen på e-mail: stenfeldt@dadlnet.dk. 
Rejselegaterne uddeles på DPAS Årsmødet, hvor legatmodtageren helst skal 
være til stede. 

Kommende arrangementer 

Årsmøde 2015 

Den 12.-14. marts 2015 afholder Dansk Patologiselskab og 
Patologiafdelingen, Odense Universitetshospital, årsmøde på Nyborg Strand. 
Frist for indsendelse af abstracts: 05. januar 2015. Følg med på 
www.danskpatologi.dk. 

FYPA Basiskursus for introlæger  

Afholdes 1 gang årligt i maj/juni i Odense. Opslås på www.danskpatologi.dk 
og på www.fypa.dk, og udsendes desuden pr. mail til FYPAs medlemmer. 
Hvis du kender introlæger, der endnu ikke er medlem, må du meget gerne 
fortælle dem om kurset  

Specialernes dag 
I efteråret 2014 blev der flere steder i landet afholdt Specialernes dag for 
kommende læger. Fra Aarhus har vi fået følgende beretning: 

Fredag d. 31. oktober blev 
Specialernes Dag afholdt i Sø-
auditorierne på Aarhus Universitet. 
Her var alle de lægelige specialer 
repræsenteret, og det var en chance 
for de medicinstuderende fra 
Aarhus og Aalborg til at blive 
inspireret til fremtidig specialevalg. 
Fra patologisk afdeling var vi mødt 
talstærkt op og forsøgte at bejle til 
de unge mennesker og få dem 
overbevist om at patologi 
selvfølgelig var det mest spændende 

og nærmest åbenlyse valg! Som 
lokkemad havde vi medbragt poster, 
quiz, skærm-mikroskop og en masse 
slik. Det var tydeligt at de fleste ikke 
helt vidste, hvad man egentlig laver 
på en patologisk afdeling som yngre 
læge, så der var masser at snakke 
om. Det var en hyggelig dag og det 
ser ud til at vi fik plantet et frø hos 
nogle, for vi har allerede haft to 
medicinstuderende med på følgedag 
efterfølgende. 
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Hjemmesiden 

FYPAs hjemmeside 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 

Esbjerg Sygehus 
Unnar Tórshamar 
unnartor@hotmail.com 
 
Herlev Hospital 
Mathilde Skaarup Larsen 
mathilde.skaarup.larsen@regionh.
dk 
 
Hjørring Sygehus 
Pragya Katoch 
prka@rn.dk 
 
Holstebro Sygehus 
Mariola Tabor 
maritabo@rm.dk 
  
Hvidovre Hospital 
Reza Serizawa 
rser0009@regionh.dk 
 
 
 
 

Sønderborg Sygehus 
Jacob Bjerg Hansen 
jacob.hansen2@rsyd.dk 
 
Vejle Sygehus 
Mette Dam Hansen 
Mette.Dam.Hansen@rsyd.dk 
 
Regionshospitalet Viborg  
Arne Vidal Wøyen 
a.woeyen@rn.dk 
  
Aalborg Universitetshospital 
Anja Brügmann 
ahb@rn.dk 
 
Aarhus Universitetshospital 
Johanne Lade Keller 
johanne.keller@aarhus.rm.dk 
 
 
 
 

Næstved/Slagelse Sygehus 
Mangler pt. Kontaktperson 
 
 
Odense Universitetshospital 
Lene Christensen 
Lene.Christensen1@rsyd.dk 
 
Regionshospitalet Randers 
Søren Paulsen 
skildebergpaulsen@gmail.com 
 
Rigshospitalet  
Marie Bønnelycke 
mboe0088@regionh.dk 
 
Roskilde Sygehus 
Mette Bybjerg Jensen 
mbyj@regionsjaelland.dk 
 
  
 
 

Velkommen til nye FYPA medlemmer!  
Unnar Elvin Ólavsson Tórshamar 
Christian Thomsen 
Mette Dam Hansen 
Rikke Egede Vincentz 
Anna Frandsen 
Else LaCour Sibbesen 
Soraya Naimi 
Mark Jakobsen 
Lene Christensen 
Mads Vrelits Filtenborg 
Ann Christina Eriksen 
Louise Bjørn Larsen 

FYPA har 132 medlemmer pr. 27. november 2014. 

Formand 

Anja Brügmann 

 

Sekretær 

Johanne Lade Keller 

 

Bestyrelsesmedlemmer 

Nina Woller 

Tina Prangsgaard Møller 

Marie Bønnelycke (webmaster) 

Søren Kildeberg Paulsen 

Louise Kristensen (barsel) 
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