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Generalforsamling 2021

Grundet COVID-19 blev årets Generalforsamling afholdt 
virtuelt den 12. marts. Selvom vi i år ikke havde mulighed 
for at mødes fysisk, var det alligevel hyggeligt at kunne 
afholde Generalforsamlingen virtuelt. FYPAs formand, Kristi 
Bøgh Anderson, fortalte først om FYPAs forskellige 
aktiviteter i 2020, hvorefter der blev afholdt digitalt valg til i 
alt syv bestyrelsesposter. Tre bestyrelsesmedlemmer (Trine, 
Line og Anna) blev genvalgt og fire nye medlemmer blev 
valgt ind (Jens, Christoffer, Ulrik og Frances). Vi glæder os 
meget til det fortsatte og nye samarbejde i bestyrelsen!

FYPAs bestyrelse mødtes på Herlev Hospital til Generalforsamlingen. 
Fra venstre: Anna Kylbergh, Huda Haider, Kristi Bøgh Anderson, Line 
Raaby Steenberg og Trine Aaquist. Gayaththri Vimalathas var med 
virtuelt.

Den nyvalgte bestyrelse har allerede afholdt første bestyrelsesmøde.
Fra øverst til venstre: Kristi Bøgh Anderson, Trine Aaquist, Anna Kylbergh, 
Ulrik Korsgaard. Fra nederst til venstre: Christoffer Blegvad, Frances Reznitsky, 
Line Raaby Steenberg og Jens Haugbølle Bjerre. 
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FYPAs Uddannelsespris 2021
Årets uddannelsespris gik til Martin Wirenfeldt Nielsen, Patologiafdelingen 

Odense Universitetshospital. 

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

omkring initiativet. 

I indstillingen til prisen lyder det bl.a. fra de yngre læger at: 

”Martin er en virkelig dygtig underviser og supervisor og en fantastisk kollega. 

Han formår at se enhver situation fra en positiv vinkel og har altid et åbent og 

imødekommende nonverbalt sprog, der indbyder til uddybende spørgsmål og 

dialog til supervision. Han forklarer altid ud fra basal viden og bygger 

langsomt teorien op, uden nogen antagelser om forudsætninger. Han er god 

til at komme med eksempler eller fremvise andre præparater, der kunne være 

interessante. Selv om søjlen er meget presset i øjeblikket, formår han stadig 

at prioritere supervisionen og undervisningen højt hver eneste dag – både 

den daglige supervision lige såvel som neurosektioner gennemgås. Han er et 

meget ydmygt og roligt menneske, selv i travle og tilspidsede situationer, og 

det er alt sammen med til at skabe en stor tryghed for de yngre læger. Det er 

en fornøjelse og utrolig lærerigt at arbejde sammen med Martin og være i 

hans søjle.”

Stort tillykke til Martin!
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Er du interesseret i at lave en Ph.d.?

Grib den gode mulighed!

Sygehus Sønderborg søger efter en forskningsinteresseret patolog der ønsker 
at lave en Ph.d. om kronisk tarmbetændelse.

Ph.d. studiet foregår i Sønderborg  i en etableret arbejdsgruppe, som består af 
en professor, en lektor, en postdoc og 6 Ph.d.-studerende. Projektet handler 
om at forstå sygdomsmekanismen for kronisk tarmbetændelse ved brug af 
immunfluorescens og Helium-ion mikroskopi – og derigennem kunne behandle 
patienterne bedre. Ansøgningsfrist den 11. april 2021.
Se yderligere i stillingsopslaget.

Ved interesse kontakt venligst Vibeke Andersen på va@rsyd.dk.

FYPA online seminar

Alle FYPA-medlemmer er inviterede til FYPAs online seminar, som 
handler om obduktioner.

FYPA planlægger en virtuel undervisningstime. 
Kurset er gratis og kræver ingen tilmelding.

Mere info følger.

https://www.sdu.dk/en/service/ledige_stillinger/1145379
mailto:va@rsyd.dk
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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
Line Raaby Steenberg

Trine Aaquist
Jens Haugbølle Bjerre 

Thomsen
Christoffer Blegvad

Ulrik Korsgaard
Frances Reznitsky 

(suppleant)

Vi byder velkommen til nye 
medlemmer af FYPA!

Pr. 31. marts 2021 har FYPA 
188 medlemmer.

Kontaktpersoner
Videreuddannelsesregion Syd

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
Dusan Rasic
dusan.rasic@rsyd.dk

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 
Kerly Giuliana Moreano Diaz
kerly.giuliana.moreano.diaz@rsyd.dk

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

Odense Universitetshospital 
Gayaththri Vimalathas
gayaththri.vimalathas2@rsyd.dk

Videreuddannelsesregion Øst

Rigshospitalet 
Anna Kylbergh
anna.maria.kylbergh.02@regionh.dk

Herlev Hospital 
Frances Reznitsky
frances.mary.reznitsky@regionh.dk

Hvidovre Hospital 
Jannie Bay
jannie.bay.01@regionh.dk

Sjællands Universitetshospital 
Pia Rude Nielsen 
pirn@regionsjaelland.dk

Videreuddannelsesregion Nord

Regionshospitalet Randers
Anna-Birgitte Thinggaard
anthin@rm.dk

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

Aarhus Universitetshospital 
Nicoline Vestergaard Bull
nicbul@rm.dk

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

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