
 

Maj 2018 

Indhold 

DPAS forskerpris  Side 1           

Kommende arrangementer  Side 1 

Uddannelsesprisen Side 2                             

FYPA Generalforsamling  Side 3           

FYPA Networking Café            Side 3 

Kontakt og Navne                     Side 4 

 

FYPA Nyhedsbrev 

Tak for et fantastisk DPAS Årsmøde 2018! 
Under temaet ‘Personlig medicin – fra forskning til hverdag’ 
afviklede DPAS bestyrelsen og Patologiafdelingen, Sjællands 
Universitetshospital  et godt koordineret, fagligt inspirerende 
og underholdende årsmøde fra den 8.-10.marts. Comwell, 
Kolding leverede rammerne og gør det igen de næste to år.   

DPAS forskerpris og forskningstræningspris 
På DPAS årsmøde 2018 blev der af professorkollegiet uddelt 
to flotte priser. 
 
”Årets Yngre forskerpris” blev tildelt Gitte Hedegaard Jensen 
for den videnskab der lå til grund for foredraget  ”Value of 
the immunohistochemical panel IMP3, pVHL, maspin, S100p 
and Ki67 for the differentiation of autoimmune pancreatitis 
and pancreatic cancer” udført på Odense 
Universitetshospital (OUH).  Den ledsagende præmie var 
10.000 kr. til kongres- eller kursusdeltagelse. 
 
Årets forskningstræningspris gik til Christian Thomsen fra 
Aalborg for projektet ” Evaluation of the performance of 
immunohistochemical assays in the detection of ERa in 
breast cancer by mRNA-in situ hybridization”. Præmien var 
2500 kr. til fagbøger. 
 

Stort tillykke til vinderne!  

                                Kommende arrangementer 
30th European Congress of Pathology 2018  
Den europæiske patologikongres afholdes 8. – 12. september 2018 i Bilbao, Spanien. 
Følg med på www.esp-congress.org 
 

FYPA kursusdag 2018 
Den årlige FYPA kursusdag omhandler i år cytologi og  afholdes 1. oktober 2018 på 
Rigshospitalet. Yderligere info følger i sensommeren. 

Forskningsprojekter 
Ph.d.-studerende søges til projekt omkring ”Immunsystemets rolle i glioblastomer” 
Projektet fokuserer på immun-relaterede targets og betydningen af mikromiljø, kemoterapi 
og mutationsstatus på ekspressionen af disse targets.  Projektet er godkendt som Ph.d.-
projekt ved Syddansk Universitet. Der foreligger driftsmidler til projektet, men der ville skulle 
søges om lønmidler til den Ph.d.-studerende. Henvendelse til: Prof. overlæge Bjarne Winther 
Kristensen, OUH  & Syddansk Universitet på bwk@rsyd.dk eller 2396 3602.  

http://www.esp-congress.org
http://www.esp-congress.org
http://www.esp-congress.org
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FYPAs uddannelsespris 2018 

Anand Chainsuch Loya  
Patologiafdelingen, Rigshospitalet  

Vi takker for de indkomne indstillinger og håber, at I fortsat vil bakke op omkring initiativet. 
 
I indstillingen af Anand til uddannelsesprisen lyder det bl.a. fra de yngre læger at: 
 
Anand er positiv, dygtig og engageret og han formår at videreformidle sit engagement og 
interesse for faget til de yngre læger. Uanset om man er i Anands team eller blot kommer på 
besøg med et præparat, som man skal have hjælp til, har man altid følelsen af at være 
velkommen, og ingen problemstilling er for lille eller for stor. Under supervision inddrager han 
den yngre læge aktivt hvad enten det drejer sig om modtagelse, frys, udskæring eller 
mikroskopi. Ved at bede om at tage stilling til anamnese, kliniske oplysninger, morfologiske 
forandringer, valg af immuner og differentialdiagnoser, sætter han tankevirksomheden i gang 
og starter en læringsproces som lagrer sig dybere, end hvis vi blot får at vide hvad tingene er og 
hvad vi skal gøre. Samtidigt deler Anand rundhåndet ud af sin egen viden, og den interesse han 
udviser gælder ikke kun præparaterne, men også de yngre lægers velbefindende i og uden for 
arbejdet. 
  
Herudover er Anand en dygtig og engageret underviser, som vi har stor glæde af , og han har 
stået for noget af det bedste undervisning med rigtig højt niveau. Hans interesse og 
engagement smitter af på undervisningen, og vi sidder tilbage med en følelse af at være blevet 
en god del klogere. Måske er det rigtigt, når han siger, at ”cellerne taler til os, vi skal bare lytte”. 
  
Stort tillykke til Anand! 

Anand kunne desværre ikke deltage i den officielle overrækkelse ved 
DPAS’ festmiddag, men modtog sit diplom på Rigshospitalet. 
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FYPA Generalforsamling 

Torsdag d. 8. marts 2018 afholdt FYPA i forbindelse med Årsmødet sin årlige 
generalforsamling, hvor mange yngre patologer og interesserede kolleger deltog. 
Kirsten Madsen dirigerede de fremmødte gennem dagsordenen, der bl.a. bød på 
formandens beretning for det forgangne år (tilgængelig på www.danskpatologi.org ). 
Herudover var der valg til formandsposten og 3 bestyrelsesposter, hvortil der var 
kampvalg. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, og stor tak til dem, der 
valgte at stille op. Bestyrelsens aktuelle sammensætning fremgår på side 4. 
 
Tusind tak for samarbejdet til afgående formand Gitte Hedegaard Jensen og afgående 
bestyrelsesmedlemmer Pia Wirenfeldt Staun og Simon Lenler-Eriksen 

FYPA Networking Café 
FYPA valgte i år at gentage sidste års store succes ”Den store Patologi Quiz”. De dygtige 
vindere af quizzen blev  Dorthe Grejsen,  Pia Rude Nielsen  og Soraya Naimy fra 
Roskilde. Tillykke til dem!   

http://www.danskpatologi.dk
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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 - 
https://www.facebook.com/Dansk-Patologiselskab-216960861974350/ 

Har du forslag, kommentarer, rettelser eller andet, er du altid meget velkommen til at skrive til FYPA  på 
fypa@fypa.dk eller gribe fat i din lokale FYPA-kontaktperson. 

Esbjerg Sygehus 
Gayaththri Vimalathas 
Gayaththri.vimalathas2@rsyd.dk 
 
Sjællands Universitetshospital 
Pia Rude Nielsen 
pirn@regionsjaelland.dk 
 
Hjørring Sygehus 
Line Haugaard Banch 
lise.haugaard@rn.dk 
 
Hvidovre Hospital 
Rouzbeh Salmani  
rouzbeh.salmani.01@regionh.dk 
 
Aarhus Universitetshospital 
Line Raaby 
lineolse@rm.dk  

Sygehus Lillebælt, Vejle  
Sanne Kjær-Frifeldt 
Sanne.kjaer-frifeldt@rsyd.dk 
 
Regionsenheden Vest,  
Viborg og Holstebro  
Marie Brix Ley 
MARLEY@rm.dk  
 
Aalborg Universitetshospital 
Louise Andersen Lynggaard 
l.lynggard@rn.dk   
 
Sygehus Sønderjylland, 
Sønderborg  
Lærke Valsøe Bruhn 
Laerke.valsoe.bruhn@rsyd.dk 
 
 
 

Odense Universitetshospital 
Kirsten Nguyen Knudsen 
Kirsten.knudsen2@rsyd.dk  
 
Regionshospitalet Randers 
Karl-Anton Dorph-Petersen 
kardor@rm.dk 
 
Rigshospitalet 
Arnim Schneider 
arnim.von.blacha@googlemail.co
m  
 
Herlev Hospital 
Mette Kjølhede Nedergaard 
mette.kjoelhede.nedergaard.01@r
egionh.dk  
 
 

Formand 

Christian Beltoft Brøchner 

Sekretær 

Kirsten Nguyen Knudsen 

Bestyrelsesmedlemmer 

Ulriche Sophie Thiim Pedersen 

Lærke Valsøe Bruhn 

Gayaththri Vimalathas 

Line Raaby 

Arnim Schneider 

Suppleant 

Huda Kufaishi 

Vi byder velkommen til nye 
medlemmer af FYPA.  

FYPA har pr. 25. maj 2018 
151 medlemmer. 

 
Med ønsket om en god sommer. 

Med venlig hilsen 
FYPA-bestyrelsen 
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