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FYPA Basiskursus 2020
Trods COVID-19 situationen i landet blev årets Basiskursus for introlæger 
afholdt. Denne gang den 19. oktober 2020 og i et større lokale end 
sædvanligt på Odense Universitetshospital, hvor det var muligt at holde 
anbefalet afstand, selvom der i år var fuldt hus med 24 deltagere. 
Afdelingslæge Gitte Hedegaard Jensen fra DPAS’ bestyrelse og Huda Kufaisi, 
fra FYPAs bestyrelse arrangerede kurset. Igen i år blev kurset positivt 
evalueret af kursisterne, der som tidligere bemærker, at det faglige udbytte 
til dels afhænger af, hvor langt man som deltager er i sin 
introduktionsuddannelse.
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Årsmøde og Generalforsamling 2021

Årsmødet 2021 er aflyst i sin fysiske form, men I må gerne sætte kryds i 
kalenderen 

fredag den 12. marts 2021,
hvor der planlægges et virtuelt møde med præsentation af 

forskningstræningsprojekter samt FYPAs og DPAS’ generalforsamlinger og 
uddeling af FYPAs Uddannelsespris 2021. 

Del din forskning
Idet DPAS’ Årsmøde 2021 afholdes virtuelt, sker præsentation af forskningstræningsprojekter 2020 
og 2021 virtuelt som live-præsentationer på Årsmødet og andre udvalgte forskningsprojekter via 
videopræsentationer, som bliver tilgængelige på hjemmesiden.
Hvis du har et forskningsprojekt, som du gerne vil præsentere, skal du indsende et abstract senest 
den 1. februar 2021 til christian.beltoft.broechner@regionh.dk. Abstractet kan indsendes på dansk 
eller engelsk og må maks. indeholde 250 ord. Find mere information på Dansk Patologiselskabs 
hjemmeside. 

FYPAs Uddannelsespris 2021
Er der en speciallæge i din afdeling, der gør en særlig indsats for at undervise og guide dig og dine 
yngre kollegaer, så har I mulighed for at indstille vedkommende til FYPAs Uddannelsespris 2021. I 
bedes udfylde det vedhæftede indstillingsskema med en kortfattet tekst og sende det til 
fypa@fypa.dk senest den 1. februar 2021. Det bemærkes, at der kun må sendes én indstilling pr. 
afdeling. 
Såfremt en afdeling ikke ønsker at indstille en kandidat, skal afdelingens FYPA kontaktperson sende 
en mail til fypa@fypa.dk for at bekræfte dette. 

Nye bestyrelsesmedlemmer i FYPA 
I forbindelse med FYPAs generalforsamling, bliver det muligt at stille op til valg til FYPAs bestyrelse. 
Har du interesse for bestyrelsesarbejde, så send gerne en motiveret ansøgning senest den 5. marts 
2021 til fypa@fypa.dk. 

mailto:christian.beltoft.broechner@regionh.dk
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Specialespecifikke kurser

De specialespecifikke kurser afholdes igen, og de aflyste kurser i foråret 2020 er 
indhentet i løbet af efteråret 2020. Der bliver selvfølgelig taget hensyn til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. COVID-19. 
Yderlig information på DPAS’ hjemmeside. 

Udnævnelse til poster

FYPA har udnævnt YL repræsentanter til nedenstående stillinger. 

Uddannelseslægernes repræsentant i videreuddannelsesregionernes 
ansættelsesudvalg i Region Nord
Louise Lynggård 

Uddannelseslægernes repræsentant i videreuddannelsesregionernes 
ansættelsesudvalg i Region Øst
Frances Reznitsky, Antje Stubsgaard (suppleant)

Uddannelseslægernes repræsentant i videreuddannelsesregionernes 
ansættelsesudvalg i Region Syd 
Maj Rabjerg , Malene Theilmann (suppleant)

Specialets YL repræsentant i det regionale uddannelsesråd i 
Videreuddannelsesregion Øst
Anna-Louise Reinert Ørsum Bondgaard

Specialets YL repræsentant i det regionale uddannelsesråd i 
Videreuddannelsesregion Syd
Lærke Valsøe Bruhn

Tillykke til alle nyvalgte repræsentanter!

LVS medlemskab

FYPA er ved det seneste repræsentantskabsmøde for organisationen 
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) den 12. november 2020 blevet optaget i 
organisationen. Tillykke til os!
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Kontaktinformationer 

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

Anna Kylbergh

Bestyrelsesmedlemmer

Huda Kufaishi
Gayaththri Vimalathas
Line Raaby Steenberg
Trine Aaquist

Vi byder 
velkommen til 

nye 
medlemmer af 

FYPA!

Pr. 27 november 
2020 har FYPA 
178 medlemmer. 

Kontaktpersoner

Videreuddannelsesregion Nord

Regionshospitalet Randers 
Marie Kjær Nielsen
marie.nielsen1@ps.rm.dk

Regionsenheden Vest, Viborg og 
Holstebro 
Line Raaby
lineolse@rm.dk

Aarhus Universitetshospital 
Annemette Kirkegaard Jørgensen 
anhalv@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
Lærke Valsøe Bruhn
laerke.valsoe.bruhn@rsyd.dk

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 
Lene Gaarsmand Christensen
lene.christensen5@rsyd.dk

Sygehus Lillebælt, Vejle 
Kirsten Nguyen Knudsen
kirsten.knudsen2@rsyd.dk

Odense Universitetshospital 
Susanne Thayssen
susanne.thayssen@rsyd.dk

Videreuddannelsesregion Øst

Rigshospitalet 
Anna Kylbergh
anna.maria.kylbergh.02@regionh.d
k

Herlev Hospital 
Ida Marie Heeholm Sønderstrup
ida.marie.heeholm.soenderstrup@r
egionh.dk

Hvidovre Hospital 
Sissel Banner Lundemose
sissel.banner.lundemose@regionh.
dk

Sjællands Universitetshospital 
Pia Rude Nielsen 
pirn@regionsjaelland.dk

Vi ønsker alle medlemmer God Jul!
Med venlig hilsen
FYPA-bestyrelsen

http://www.fypa.dk
https://www.facebook.com/Dansk-Patologiselskab-216960861974350/
mailto:fypa@fypa.dk
mailto:martine.borrisholt@rn.dk
mailto:lineolse@rm.dk
mailto:lottanrs@rm.dk
mailto:Kristi.anderson@rn.dk
mailto:kristi.anderson@rn.dk
mailto:daniel.jung.jensen@rsyd.dk
mailto:trine.aaquist@rsyd.dk
mailto:kirsten.knudsen2@rsyd.dk
mailto:Susanne.thayssen@rsyd.dk
mailto:anna-louise.reinert.oersum.bondgaard.01@regionh.dk
mailto:ida.marie.heeholm.soenderstrup@regionh.dk
mailto:sissel.banner.lundemose@regionh.dk
mailto:pirn@regionsjaelland.dk

