
 

 

 

FYPAs Årsberetning for 2020 

 

FYPAs medlemstal 

Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 01.03.2021 i alt 178 medlemmer.  

 

FYPA Bestyrelsens aktuelle sammensætning 

Siden marts 2020 har bestyrelsen haft følgende sammensætning:  

 

Formand:   

● Reservelæge Kristi Bøgh Anderson, Aalborg Universitetshospital  

Sekretær:  

● Til november 2020 reservelæge Arnim Schneider, Rigshospitalet 

● Fra november 2020 reservelæge Anna Kylbergh, Rigshospitalet 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:  

● Reservelæge Line Raaby, Regionshospitalet Viborg 

● Reservelæge Huda Haidar, aktuelt i Ph.d.-forløb 

● Reservelæge Trine Aaquist, aktuelt i Ph.d.-forløb 

● Reservelæge Gayaththri Vimalathas, Odense Universitetshospital 

Suppleant:  

● Ingen 

 

Bestyrelsen har siden sidste årsberetning (marts 2020) afholdt 8 virtuelle bestyrelsesmøder og blandt 

andet diskuteret følgende punkter: 

1. Konstituering af bestyrelsen 

2. Kursusaktiviteter 2020 

3. FYPAs uddannelsespris 

4. Nyhedsbreve 

5. Udnævnelse til poster i uddannelses- og ansættelsesudvalg 

6. Medlemskab i Lægevidenskabelige Selskaber 

7. FYPAs synlighed på Facebook og hjemmeside 

8. FYPAs lokale kontaktpersoner 

 

 



 

 

 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Aflysningen af DPAS Årsmøde 2020 betød som bekendt også aflysning af FYPAs Generalforsamling. Da Årsmødet 

blev aflyst med kort varsel, valgte bestyrelsen, at de ordinære bestyrelsesmedlemmer ville fortsætte indtil 

næste årsmøde. Denne beslutning blev truffet på baggrund af, at vi ikke vidste, hvordan vi skulle afholde valg og 

en forventning om at FYPAs aktiviteter ville falde under Covid-19.  Arnim Schneider fortsatte således som FYPAs 

sekretær indtil november 2020, hvor hans opgaver blev overtaget af Anna Kylbergh. Det blev besluttet at valg 

af ny formand skulle afholdes virtuelt, og medlemmerne fik en ekstraordinær mulighed for at fremsende 

kandidatur til formandsposten frem til den 27.03.2020. Jeg, Kristi Bøgh Anderson, var bestyrelsens kandidat til 

formandsposten og der blev ikke modtaget andre kandidaturer. 

Efter et år hvor FYPAs aktiviteter har været begrænsede, glæder vi os ekstra meget til dagens generalforsamling. 

 

2. Kursusaktiviteter 2020 

Covid-19 har desværre gjort, at vi ikke har afholdt FYPAs kursusdag i 2020.  Da alle forårets TS-kurser blev 

udskudt til efteråret, var bestyrelsen bekymret for, om der også var plads til en kursusdag. Sammenholdt med 

usikkerheden i om det ville være muligt og fornuftigt at afvikle ikke-obligatoriske kurser, valgte bestyrelsen at 

fraskære årets kursusdag, men at bibeholde basiskurset, idet introduktionslæger ikke har andre 

patologikurser. Vanligvis afholdes basiskurset i maj måned, men kurset blev i år udskudt til d. 19. oktober 2020. 

Som vanligt blev kurset afholdt på Odense Universitetshospital, men i et større lokale end normalt, så det var 

muligt at holde den anbefalede afstand, selvom der var fuldt hus med 24 deltagere.  

Afdelingslæge Gitte Hedegaard Jensen fra DPAS’ bestyrelse og reservelæge Huda Haidar fra FYPAs bestyrelse 

arrangerede kurset. Igen i år blev kurset positivt evalueret af uddannelseslægerne, der som tidligere bemærker, 

at det faglige udbytte til dels afhænger af, hvor langt man som deltager er i sin introduktionsuddannelse. Efter 

gentagne ønsker har muligheden for at afholde kurset som to-dages kursus været diskuteret i DPAS og FYPAs 

bestyrelser samt med ledende overlæger. Afdelingslederne er positivt stemt for at udvide kurset til et to-dages 

kursus, og det bliver således en opgave for den nyvalgte FYPAs bestyrelse at vurdere, om der er mulighed at 

afholde et fysisk to-dages kursus i 2021. År 2020 har lært os at det er svært at spå om fremtiden. FYPA arbejder 

på at fastholde både basiskursus og kursusdag, men om begge dele bliver afviklet i 2021, står fortsat hen i det 

uvisse.  

I løbet af 2020 er en del obligatoriske specialespecifikke kurser blevet omlagt til et online format og gennemført 

virtuelt. FYPAs bestyrelse vil gerne rette en stor tak til kursusledere og underviserne på TS-kurserne, som har 

muliggjort gennemførelse af kurser digitalt og dermed sikre bedst mulig fortsættelse af 

speciallægeuddannelsen. 

 

 

 



 

 

 

 

3. FYPA uddannelsespris 

FYPAs bestyrelse har indtryk af, at mange uddannelseslæger gerne vil anerkende de gode og dygtige kollegaer, 

som gør en ekstra indsats for deres uddannelse og undervisning. Vi har modtaget mange gode ansøgninger og 

kan mærke, at der er mange engagerede og uddannelsesorienterede speciallæger. Tak til medlemmerne for 

indstillingerne – og en stor tak til alle de uddannelsesengagerede speciallæger rundt om på landets 

patologiafdelinger! 

 

4. Nyhedsbreve 

Der er i 2020 udsendt nyhedsbreve fra FYPA to gange i hhv. april og november samt FYPA ”remindere” om 

basiskursus og diverse stillingsopslag.  

I nyhedsbrevene informeres der om stillingsopslag, kommende arrangementer, der rapporteres om afholdte 

arrangementer og der bydes velkommen til nye medlemmer.  

FYPAs bestyrelse modtager meget gerne inputs til nyhedsbrevene, også fra DPAS’ øvrige medlemmer. 

 

5. Udnævnelse til poster i uddannelses- og ansættelsesudvalg 

Der kommer løbende ledige poster i diverse udvalg, hvor det er vigtigt at have en yngre læge repræsenteret. 

FYPAs bestyrelse vil gerne opfordre uddannelsessøgende og yngre speciallæger til at søge ledige poster. 

Arbejdet i udvalgene giver et vigtigt og spændende indblik i vores fag og hjælper med at bygge et fagligt netværk. 

I 2020 har FYPAs bestyrelse udpeget Anna-Louise Reinert Ørsum Bondgaard som specialets YL-repræsentant i 

det regionale uddannelsesråd i Videreuddannelsesregion Øst og Lærke Valsøe Bruhn som specialets YL-

repræsentant i det regionale uddannelsesudvalg i Region Syd. FYPA har indstillet  Louise Lynggaard, Frances 

Retznistky og Maj Rabjerg som repræsentanter i ansættelsesudvalget i hhv. Videreuddannelsesregion Nord, Øst 

og Syd. Antje Stubsgaard og Malene Theilmann blev udpeget som suppleanter i ansættelsesudvalget i hhv. 

Videreuddannelsesregion Øst og Syd. 

 

6. Medlemskab i Lægevidenskablige Selskaber 

I november 2020 blev FYPA optaget i Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), som er paraplyorganisation for de 

videnskabelige selskaber i Danmark. LVS arbejder for den bedste forskning, uddannelse og rammer for faglig 

udvikling. FYPAs bestyrelse mener, at det er vigtigt at repræsentere vores faglige interesse i denne udvikling og 

vil gerne opfordre uddannelsessøgende og yngre speciallæger til at indsende deres forslag og problemstillinger 

angående ovenstående.  

 

7. FYPAs synlighed, Facebook og hjemmeside 

FYPAs bestyrelse har fortsat arbejdet med at holde FYPA-sidernes indhold opdateret, og anvende DPAS 

hjemmeside og Facebookside til opslag om ledige stillinger og arrangementer. Det vurderes, at der på 



 

 

 

nuværende tidspunkt ikke er behov for at skille FYPA ud i en særskilt Facebookgruppe eller en særskilt 

hjemmeside. Alle medlemmer opfordres til at holde øje med DPAS´ hjemmeside og Facebook-gruppe. 

 

8. FYPAs lokale kontaktpersoner 

I bestyrelsen er vi taknemmelige for FYPAs lokale kontaktpersoner på alle afdelinger, som er en stor hjælp til let 

og direkte formidling af information fra FYPAs bestyrelse til medlemmerne. Som altid er FYPA interesseret i at 

fremhæve patologi som et attraktivt speciale, og samtidigt være opmærksomme på gode såvel som mere 

problematiske uddannelsesmiljøer. Også her er den lette kommunikation fra lokale kontaktpersoner tilbage til 

FYPAs bestyrelse ganske essentiel. FYPAs bestyrelse opfordrer lokale kontaktpersoner til selv at kontakte FYPAs 

bestyrelse, når de er ved at skifte afdeling for at hjælpe med at holde listen over kontaktpersoner opdateret. 

Vi vil gerne takke FYPAs lokale kontaktpersoner for deres indsats. 

 

Til sidst vil FYPAs bestyrelse rette en stor tak til DPAS’ bestyrelse for et godt samarbejde i 2020, hvor FYPA igen 

har mødt stor opbakning og økonomisk støtte. Tusind tak! Vi ser frem til det fortsatte samarbejde i 2021! 

 

Marts 2021 

Kristi Bøgh Anderson, Formand for FYPA 


