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Ny formand for FYPA

Da vi i år ikke havde mulighed for at mødes til 
generalforsamling, vil jeg gerne hilse på jer og 
kort introducere mig selv her. 
Jeg ser mig selv som en visuelt orienteret og 
reflekterende person. Det har været en stor 
glæde for mig at få uddannelsesstilling i 
Patologi relativt kort tid efter jeg blev færdig 
med medicinstudiet i mit hjemland, Estland. 
Jeg har været aktiv i FYPA’s bestyrelse det 
sidste års tid, og sætter stor pris på muligheden for at gøre min lille del i at 
sikre bedst muligt uddannelses- og arbejdsmiljø til os alle sammen. Vi har en 
bestyrelse med et godt sammenhold, og jeg håber at vokse med opgaven 
som bestyrelsesformand i de næste år.
Jeg glæder mig til at mødes med jer til kommende FYPA aktiviteter.
Hvis I har spørgsmål, ideer eller andre inputs så kontakt endelig mig eller 
FYPA’s bestyrelse.

Med venlig hilsen
Kristi Bøgh Anderson

Kære medlem af FYPA

Efter afvikling af en anderledes og nedskaleret 
Generalforsamling med valg af formand som 
eneste punkt, har vi nu fornøjelsen af at byde 
velkommen til FYPA’s nye formand: Kristi Bøgh 
Anderson fra Aalborg. Kristi præsenterer sig 
selv herunder. Som afgående formand vil jeg 
gerne takke medlemmerne for indspark og 
opbakning til vores arrangementer, særligt 
kursusdagene og en særlig tak til den siddende 
bestyrelse for et godt og effektivt samarbejde 
de sidste 2 år. Jeg ønsker jer det bedste 
fremover, og ser frem til fortsat at følge FYPA’s 
aktiviteter.

Med venlig hilsen
Christian Brøchner
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FYPA’s Uddannelsespris 
2020
Igen i år har FYPA modtaget mange 
velskrevne indstillinger fra hele landet, og vi 
kan mærke, at der er mange engagerede og 
uddannelsesorienterede speciallæger på de 
forskellige afdelinger, som de 
uddannelsessøgende gerne vil anerkende for 
den ekstra indsats de gør for uddannelse og 
undervisning af uddannelsessøgende. Tak til 
medlemmerne for indstillingerne.

Prisen tildeles i år uddannelsesansvarlige 
overlæge på Herlev-Gentofte Hospital 
Birgitte Bols. Prisoverrækkelsen fandt sted 
lokalt på afdelingen, og de indstillende yngre 
læger havde til overrækkelsen forfattet en 
sang, hvis tekst er gengivet herunder.

Birgitte Bols 
Uddannelsesansvarlig overlæge 
Herlev-Gentofte Hospital 
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LEDIGE STILLINGER

Der er en ledig stilling som specialets yngre læge-repræsentant i det regionale uddannelsesudvalg i 
Videreuddannelsesregion Syd pr. 01.05.2020.
Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning, bedes sende en kort motiveret ansøgning til 
fypa@fypa.dk inden 20.04.2020. Det er et krav at ansøgere er i hoveduddannelse og ansat i 
Videreuddannelsesregion Syd.

***

Der er en ledig stilling som specialets yngre læge-repræsentant i det regionale uddannelsesråd i 
Videreuddannelsesregion Øst pr. 01.10.2020.
Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning, bedes sende en kort motiveret ansøgning til 
fypa@fypa.dk inden 01.07.2020. Det er et krav, at ansøgere er i hoveduddannelse og ansat i 
Videreuddannelsesregion Øst.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Alle specialspecifikke kurser er aflyst på grund af COVID19 til og med maj. 

Basiskursus i maj måned er udskudt. FYPA bestyrelsen undersøger muligheden for at afvikle kurset i 
efteråret.

Kursusdag 2020 er aflyst på grund af forventet øget kursusaktivitet fra efteråret, hvor aflyste 
obligatoriske kurser skal afvikles.

32nd Congress of the ESP and XXXIII International Congress of the IAP
29.08-02.09, Glasgow. På nuværende tidspunkt ikke aflyst. 
Følg med på https://www.esp-congress.org/.
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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
Kristi Bøgh Anderson
Sekretær
Arnim Schneider
Bestyrelsesmedlemmer
Huda Kufaishi
Gayaththri Vimalathas
Line Raaby Steenberg
Trine Aaquist
Anna Kylbergh

Vi byder velkommen til nye medlemmer af FYPA. 
FYPA har pr. 15.04.2020 172 medlemmer. 

Vi ønsker alle 
medlemmer 
et godt forår 
og 
en god sommer!

Med venlig hilsen
FYPA-bestyrelsen

Kontaktpersoner
Videreuddannelsesregion Nord

Regionshospitalet Randers 
Martine Borrisholt
martine.borrisholt@rn.dk

Regionsenheden Vest, Viborg 
og Holstebro 
Erika Eszes
dreszeserika@gmail.com

Aarhus Universitetshospital 
Lotte Skeldal
lottanrs@rm.dk

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

Hjørring Sygehus 
Kristi Bøgh Anderson
kristi.anderson@rn.dk

Videreuddannelsesregion Syd

Sygehus Sønderjylland, 
Sønderborg
Daniel Jung Jensen
daniel.jung.jensen@rsyd.dk

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 
Trine Aaquist
trine.aaquist@rsyd.dk

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

Odense Universitetshospital 
Susanne Thayssen
susanne.thayssen@rsyd.dk

Videreuddannelsesregion Øst

Rigshospitalet 
Anna-Louise Reinert Ørsum
Bondgaard
anna-
louise.reinert.oersum.bondgaard.01@region
h.dk

Herlev Hospital 
Anna Kylbergh
anna.maria.kylbergh@regionh.dk

Hvidovre Hospital 
Dea Natalie Munch Jepsen
dea.natalie.munch.jepsen@regionh.
dk

Sjællands Universitetshospital 
Pia Rude Nielsen 
pirn@regionsjaelland.dk
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