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FYPA Nyhedsbrev
Tak for et fantastisk DPAS Årsmøde 2019!
Under temaet ‘50 år med patologi’ afviklede DPAS 
bestyrelsen og Patologiafdelingen, Vejle Sygehus Lillebælt et 
godt koordineret og underholdende årsmøde fra den 7.-
9.marts. Comwell, Kolding leverede rammerne og gør det 
igen næste år.  

DPAS forskerpris og forskningstræningspris
På DPAS årsmøde 2019 blev der af professorkollegiet uddelt 
to flotte priser. Prisen for bedste forskningstræningsprojekt 
gik til Lene Gaarsmand Christensen fra OUH for projektet 
"Molecular subtyping of male breast cancer”. Præmien var 
2500kr. til fagbøger. Yngre Forskerprisen gik til Douglas 
Oliveira fra Herlev og Gentofte Hospital for projektet ”Plasma 
miRNA as potential biomarkers for ovarian cancer in women
with a pelvic mass”. Den ledsagende præmie var 10.000kr til 
kongres- eller kursusdeltagelse. Tillykke til dem begge!

Kommende arrangementer
Basiskursus for introlæger 2019 i Odense
Det årlige FYPA basiskursus afholdes d. 20. maj 2019, kl. 10:00-15:45 på Odense 
Universitetshospital. Tilmelding til fypa@fypa.dk. Mere information på DPAS hjemmesiden.

2nd Copenhagen Surgical Pathology Update 2019
Afholdes d. 3. – 5. juni i København. Følg med på www.cspu.dk

42th European Congress of Cytology 2019 i Malmø
Den europæiske cytologikongres afholdes 16. – 19. juni 2019 i Malmø, Sverige.
Følg med på http://cytology2019.com

31th European Congress of Pathology 2019 i Nice
Den europæiske patologikongres afholdes 7. – 11. september 2019 i Nice, Frankrig.
Følg med på www.esp-congress.org

FYPA kursusdag 2019 i Roskilde
Den årlige FYPA kursusdag fokuserer i år på lungesygdomme, særligt interstitielle og 
fibrotiske lungesygdomme. Som forelæser kommer bl.a. Dr. Henry D. Tazelaar fra Mayo
Clinic, Arizona. Kursusdagen afholdes 19. august 2019 på SUH Roskilde. Yderligere info følger 
på www.danskpatologi.org

mailto:fypa@fypa.dk
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FYPAs uddannelsespris 2019
Mogens Vyberg

Patologiafdelingen, Aalborg Universitetshospital 

Vi takker for de indkomne indstillinger og håber, at I fortsat vil bakke op omkring initiativet.

I indstillingen af Mogens til uddannelsesprisen lyder det bl.a. fra de yngre læger at:

”Der er svært at forestille sig, at der er nogen inden for patologien i Danmark, som ikke kan ikke 
genkendende til navnet Mogens Vyberg. Mogens er nok mest kendt for sit utrættelige arbejde 
indenfor kvalitetssikring i immunhistokemien, om det så er i forbindelse med NordiQC, 
Diagnostiske Metoder, de utallige foredrag og præsentationer i ind- og udland eller i andre 
sammenhænge vil nærmest alle med interesse for patologi have hørt Mogens fortælle om 
vigtigheden i korrekt anvendelse af immunhistokemi herunder brug af optimerede protokoller 
og korrekte kloner.” 
”Et kendetegn i supervisionen ved Mogens har altid været et overskud til at tage tid til 
reservelægen, uanset hvor store bunkerne måtte være og andre arbejdsopgaver forlangte hans 
opmærksomhed. Man får altid en omhyggelige supervision hos Mogens, som stiller store krav 
til reservelægen. Ikke for at være efter reservelægen, men for at fremme reservelægens faglige 
udvikling herunder systematik, korrekt brug af immunhistokemi og fornuftig sprogbrug i 
udfærdigelse af besvarelser. Som oftest vil en supervision hos Mogens slutte med fremvisning 
af en spændende case eller en anekdote fra et langt og begivenhedsrigt arbejdsliv.”
”I 2019 har DPAS 50-årsjubilæum, hvorfor vi føler at FYPAs uddannelsespris bør gå til en 
patolog, som i den grad har sat sit præg på uddannelse inden for patologi gennem en årrække. 
Og vi har svært ved at se, at der kan være nogen som fortjener den mere end Mogens Vyberg
for hans grundige, spændende undervisning med altid højt fagligt niveau af bl.a. 
medicinstuderende, uerfarne introlæger, hoveduddannelseslæger i TS-kursus, danske patologer 
på DPAS-årsmøder såvel som internationale patologipinger på store konferencer.”

Stort tillykke til Mogens!

Mogens (se foto) kunne desværre ikke deltage i den officielle overrækkelse ved 
DPAS’ festmiddag (se foto), men vil modtage sit diplom på Aalborg 
Universitetshospital.
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FYPA Generalforsamling
Torsdag d. 7. marts 2019 afholdt FYPA i forbindelse med Årsmødet sin årlige 
generalforsamling, hvor ca. 50 yngre patologer og interesserede kolleger deltog. Rikke 
Karlin Jepsen 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 4 bestyrelsesposter, hvortil der var kampvalg. Velkommen til 
de nye medlemmer af bestyrelsen, tillykke til dem der blev genvalgt, og stor tak til dem, 
der valgte at stille op. Bestyrelsens aktuelle sammensætning fremgår på side 4 og 6/8 
ses på efterfølgende billede. Tusind tak for samarbejdet til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer Lærke Valsøe Brun, Kirsten Knudsen og Ulriche-Sophie Thiim 
Pedersen.

FYPA Networking Café
Ved FYPAs networking cafe diskuterede medlemmerne obduktionernes fremtid i 
patologifaget, hvor særligt det dalende antal per yngre læge vakte bekymring og 
centralisering af obduktioner som en mulighed. FYPAs bestyrelse takker for de mange 
gode, relevante kommentarer og videregiver et samlet resumé til udvalget, der arbejder 
med den kommende revision af Målbeskrivelsen.

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.

Formand
Christian Beltoft Brøchner
Sekretær
Arnim Schneider
Bestyrelsesmedlemmer
Gayaththri Vimalathas
Line Raaby Steenberg
Huda Haider Kufaishi
Trine Aaquist
Kristi Bøgh Anderson
Suppleant
Anna Maria Kylbergh

Vi byder velkommen til nye 
medlemmer af FYPA. 

FYPA har pr. 23. april 2019
162 medlemmer.

Med ønsket om en god sommer.
Med venlig hilsen
FYPA-bestyrelsen

Kontaktpersoner 
Videreuddannelsesregion Nord

Regionshospitalet Randers 
Karl Anton Dorph-Petersen
kardor@rm.dk

Regionsenheden Vest, Viborg og 
Holstebro 
Frederik Harving
frehgar@rm.dk

Aarhus Universitetshospital 
Line Raaby Steenberg
lineolse@rm.dk

Aalborg Universitetshospital 
Kristi Bøgh Anderson
kristi.anderson@rn.dk

Hjørring Sygehus 
Lise Haugaard Bach
Lise-haugaard@rn.dk

Videreuddannelsesregion Syd

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
Lærke Valsøe Bruhn 
Laerke.valsoe.bruhn@rsyd.dk

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 
Lada Thomsen
Lada.Anatolyevna.Olkhovaya.Thomsen
@rsyd.dk

Sygehus Lillebælt, Vejle 
Sanne Kjær Frifeldt
Sanne.kjaer.frifeldt@rsyd.dk

Odense Universitetshospital 
Trine Aaquist
Trine.aaquist@rsyd.dk

Videreuddannelsesregion Øst

Rigshospitalet 
Dea Natalie Munch Jepsen
Dea.natalie.munch.jepsen@regionh.dk

Herlev Hospital 
Anna Louise Bondgaard
anna-
louise.reinert.oersum.bondgaard@region
h.dk

Hvidovre Hospital 
Louise Nygaard Clausen
louise.nygaard.clausen.01@regionh.dk

Sjællands Universitetshospital 
Pia Rude Nielsen 
pirn@regionsjaelland.dk
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