
 

 

FYPAs Årsberetning for 2021 

FYPA Generalforsamling 2022  
Torsdag d. 10. marts kl. 18:00-19:00 

Comwell Hotel Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 
 

 

FYPAs medlemstal 

Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 14.02.2022 i alt 194 medlemmer.  

FYPA Bestyrelsens aktuelle sammensætning 

Siden sidste generalforsamling i marts 2021 har bestyrelsen haft følgende sammensætning:  

Formand (ansvarlig for FYPAs arrangementer, mellem af DPAS-bestyrelse og udvalg 

for Digital Patologi):   

• Kristi Bøgh Anderson, Aalborg Universitetshospital (i bestyrelsen siden 2019).  

Sekretær (ansvarlig for nyhedsbreve/remindere, FYPAs arrangementer):  

• Anna Kylbergh, Rigshospitalet (i bestyrelsen siden 2019). 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (div. bestyrelsesarbejde, FYPAs arrangementer):  

• Line Raaby, Aarhus Universitetshospital (i bestyrelsen siden 2018). 

• Trine Aaquist, Ph.D.-forløb (i bestyrelsen siden 2019). 

• Jens Haugbølle Bjerre Thomsen, Regionshospitalet Randers (i bestyrelsen siden 

2021). 

• Ulrik Korsgaard, Ph.D.-forløb (i bestyrelsen siden 2021). 

• Christoffer Blegvad, Rigshospitalet (i bestyrelsen siden 2021). 

Suppleant (div. bestyrelsesarbejde, FYPAs arrangementer):  

• Frances Reznitsky, aktuelt på barsel (i bestyrelsen siden 2021). 

Bestyrelsen har siden sidste årsberetning (marts 2020) afholdt 5 bestyrelsesmøder 

og blandt andet diskuteret følgende punkter: 

1. Konstituering af bestyrelsen. 

2. FYPAs digitale networking café ved årsmødet 2021: Patologi-quiz. 

3. Etablering FYPAs virtuelle undervisninger.   

4. Basiskursus for introlæger 2021. 

5. Kreativ Patologi.  

6. Graduering nye HU-læger. 

7. FYPAs uddannelsespris. 

8. FYPAs Podcast.  

9. Nyhedsbreve. 

10. Udnævnelse til poster.  

11. FYPAs synlighed på Facebook og hjemmeside. 

12. Fyraftensmøder.  

13. FYPAs lokale kontaktpersoner. 
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1. Konstituering af bestyrelsen    

Ved det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig, fortsat med Kristi Bøgh 

Anderson som formand og Anna Kylbergh som sekretær. Endvidere blev ansvarsområder 

for bestyrelsens aktiviteter fordelt. Ansvarsfordelingen aftales detaljeret vedrørende de 

forskellige arrangementer og kurser, som bestyrelsen er ansvarlig for.  

 

2. FYPAs digitale networking café ved årsmødet 2021: Patologi-quiz 

Årets networking café blev i 2021 holdt digitalt som et forsøg på at skabe lidt social 

interaktion mellem FYPA-medlemmerne trods det ikke var muligt at møde fysisk. En 

”Patologi-quiz” med en masse slik som præmie blev afholdt. Selvom vi synes at den digitale 

networking cafe var en succes, er vi glade for i år at kunne holde den fysisk, denne gang 

med fokus på digital patologi. 

 

3. Etablering FYPAs virtuelle undervisninger 

Bestyrelsen har etableret en ny undervisningsform- virtuel undervisning, som vi håber bliver 

en række specialespecifikke foredrag, som vil blive afholdt i afdelingerne rundt om i landet 

og streamet direkte til alle interesserende. Indtil videre har vi holdt undervisning med Ulrik 

Baandrup d. 23.09.2021 om hjertepatologi og -sektioner, med Trine Tramm d.25.01.2022 

om benigne mammalæsioner. Vi håber disse undervisninger giver mulighed for spændende 

læring, da de er korte, fokuserede, ligger i frokostpausen og derfor giver interesserede fra 

hele landet mulighed for at deltage og udveksle erfaringer, uden at forstyrre det daglige 

arbejde. Vi ville gerne høre fra kolleger, som vil lave oplæg og modtager gerne forslag til 

emner for de kommende virtuelle undervisninger. Til sidst, I må allerede sætte et kryds til d. 

29.03.2022, hvor Trine Tramm kommer til at holde et virtuelt del to oplæg om benigne 

mammalæsioner. 

 

4. Basiskursus for introlæger 2021 

Fra i år er basiskursus for introlæger udvidet til et 2-dagskursus, som blev afholdt d. 4.-5. 

november i Vejle. Tidligere kurser var en enkelt dag, og vi modtog ofte feedback om, at en 

ekstra dag ville gøre gavn. Så det prøvede vi for første gang i år.  

Fordi vi havde mulighed for at holde kurset i et rumligt auditorie, havde alle interesserede 

mulighed for at deltage. Vi havde en rekord med hele 27 deltagere. Udover introlæger var 

der enkelte HU-læger og også en retsmediciner med i år.  

Det største og længste Basiskursus blev arrangeret af Ulrik Korsgaard, Jens Haugbølle 

Bjerre Thomsen og undertegnede fra FYPAs bestyrelse.  

Tidligere har deltagerne gentagne gange bemærket, at det faglige udbytte afhænger af hvor 

langt man er i sin introduktionsuddannelse. For at kompensere for, at der er tale om et meget 

bredt publikum med vidt forskellige kompetencer, var der i år mere tid til hvert enkelt emne, 

underviserne havde mulighed for at justere lidt i indhold af oplæg og der var mere tid til 

diskussion og case-arbejde. Udover de sædvanlige emner har vi for første gang i år et 
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oplæg om prøvernes gang gennem laboratoriet og de hyppigste artefakter samt et oplæg 

om målbeskrivelse, logbog, kompetencer- alt det, som kan være svært at rumme, som helt 

ny uddannelseslæge. 

Vi fik ekstraordinært positiv evaluering fra kursisterne samt noget konstruktiv feedback. Vi 

synes, at den nye udvidede form fungerede rigtigt godt, som deltagerevalueringen også 

bekræftede. Som udgangspunkt holder vi fremover fast i et 2 dages Basiskursus. 

 

5. Kreativ Patologi 

Siden 2020 står FYPAs bestyrelse for Kreativ Patologi, et initiativ som opfordrer alle til at 

finde deres bedste billeder fra arbejdet bag mikroskoperne og hjælpe os med at dekorere 

Årsmødet med smukke mikroskopifund. Vi modtog over 20 billeder i 2020, men desværre 

blev Årsmødet aflyst pga. Covid-19 og vi havde ikke mulighed for at præsentere dem. Vi fik 

samtykke fra alle, som havde sendt deres kreative værker til os, til at bruge dem, når der 

kommer mulighed for det. Pauserne af det digitale Årsmøde i 2021 var dekoreret med en 

slideshow af billeder fra året før. I år er vi glade for, at kunne at udstille alle de fine 

”mikroskopi-perler” på væggene i konferencelokalerne. Tusind tak til jer alle sammen for 

indsatsen! Husk at stemme på jeres favorit gennem appen. Det bedste billede får en kreativ 

pris fra bestyrelsen. 

 

6. Graduering nye HU-læger 

For første gang har FYPAs bestyrelse i samarbejde med DPAS-bestyrelse og 

hovedkursusleder Trine Plesner gradueret de nye HU-læger gennem et opslag på vores 

hjemmeside og på Facebook side. Uddannelseslæger er specialets fremtid, og vi håber at 

den øgede opmærksomhed viser vores støtte til de nye læger i specialet. Desværre 

lykkedes det ikke at få en komplet liste over nystartede HU-læger i første forsøg, og vi siger 

igen undskyld til de HU-læger, som blev tilføjet til listen efterfølgende. Vi håber at det lykkes 

bedre når næste hold af nye speciallæger starter.  

 

7. FYPAs uddannelsespris 

I bestyrelsen er vi rigtigt glade for, at så mange uddannelseslæger gerne vil anerkende de 

gode og dygtige kolleger, som gør en ekstra indsats for deres uddannelse og undervisning. 

Men for at undgå alt mange indstillinger til FYPAs uddannelsespris, har vi de sidste år haft 

et loft på én indstilling per afdeling. 

Vi har igen i år modtaget mange gode ansøgninger og kan mærke, at der er mange 

engagerede og uddannelsesorienterede speciallæger rundt om på landets 

patologiafdelinger.  

Tak til medlemmerne for indstillingerne – og en stor tak til alle de uddannelsesengagerede 

speciallæger! 

 

8. FYPA Podcast 

FYPAs bestyrelse synes at det er vigtigt at dele de interessante patologiske projekter, der 

foregår og historier om inspirerende personer i specialet. Det er vigtigt for at skabe et endnu 



FYPAs Årsberetning 2021 

 

4 

 

stærkere sammenhold, for at lære fra hinanden og ikke mindst for at introducere vores 

speciale til udefrakommende. Derfor forslår FYPAs bestyrelse på Generalforsamling 2022 

at skabe en arbejdsgruppe af yngre patologer, som kan arbejde med FYPA Podcast.  

 

9. Nyhedsbreve 

Der er i 2021 udsendt nyhedsbreve fra FYPA to gange i hhv. april og november samt FYPA 

”remindere” om Basiskursus, virtuelle undervisninger og diverse stillingsopslag.  

I nyhedsbrevene informeres der om stillingsopslag, kommende arrangementer, der 

rapporteres om afholdte arrangementer og der bydes velkommen til nye medlemmer.  

Som en lille appetizer, vil vi lige nævne, at bestyrelsen har arbejdet med en ide om at bringe 

mere fagligt indhold til nyhedsbrevet, for at give alle yngre læger en mulighed for at dele 

deres mest spændende patologiske opdagelser. I kan finde den nye rubrik og yderligere 

information allerede i næste nyhedsbrev. 

Desuden modtager FYPAs bestyrelse meget gerne inputs til nyhedsbrevene, også fra 

DPAS’ øvrige medlemmer. 

 

10. Udnævnelse til poster. 

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 2021 har FYPAs bestyrelse udpeget Lærke Valsøe Bruhn som juniorinspektor i Region 

Syd og som YL-suppleant i ansættelsesudvalget i Videreuddannelsesregion Syd samt 

Frances Reznitsky som specialets YL-repræsentant i projekt "Nyt logbog.net og evaluer.dk„. 

 

11. FYPAs synlighed på 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. 

 

12. Fyraftensmøder 

Vi ved at der er afdelinger, hvor yngre læger har været ved at planlægge fyraftensmøder, 

men har været nødt til at aflyse pga. Covid-19. Vi håber, at vi snart opnår flok-immunitet og 

kan fortsætte uden restriktioner. Det er særlig vigtigt at gendanne det sociale samvær efter 

flere år med krav om afstand og mundbind. Vi minder jer om, at det er muligt for 

uddannelseslæger at søge refusion for forplejning fra DPAS-bestyrelse for faglige 

arrangementer.  
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13. 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 gerne rette en stor tak til DPAS’ bestyrelse for et godt 

samarbejde i 2021, hvor FYPA igen har mødt stor opbakning og økonomisk støtte til vores 

kurser og arrangementer. Tusind tak for samarbejdet! Vi ser frem til det fortsatte i 2022! 

 

 

14.02.2022 

 

Kristi Bøgh Anderson, Formand for FYPA 


