
Som formand for FYPA, vil jeg gerne på bestyrelsens vegne fortælle jer om det forgangne år i vores 

forening.  

Vi har både fortsat de vanlige aktiviteter og forsøgt at videreudvikle dem for fortsat sikre mulighed 

for faglig udvikling, forskning- og netværksbygning for yngre patologer. 

Til sidste årsmøde fik vi kåret en vinder både af uddannelsesprisen og af den kreative patologi-

konkurrence og vi fik også afviklet FYPA netværkscaféen, der handlede om den digitale patologi 

og dens betydning for yngre patologer. Det gav anledning til en hyggelig og interessant erfarings- 

og idéudveksling. 

Vi har afholdt tre bestyrelsesmøder for at koordinere og planlægge vores øvrige aktiviteter, men 

hvor vi også har haft mulighed for at diskutere, hvad der sker indenfor vores fagområde. 

Vi har udsendt to nyhedsbreve med nyheder og information til vores medlemmer. Siden sidst har vi 

inkluderet en lille histologi spotcase i hvert nyhedsbrev for at supplere indholdet med lidt faglig 

underholdning 

Et af projekterne for sidste år har været at genstarte kursusdagene, der ikke har været afholdt siden 

2019. Derfor har vi været meget tilfredse med, at det lykkedes at stable en kursusdag på benene i 

slutningen af november med fokus på integrationen af molekylærpatologien i den diagnostiske 

proces, og hvor knap 40 deltagere fra hele landet deltog. 

Årets basiskursus afholdtes i starten af november i Auditoriet på Bjerget i Vejle igen som et 2-dages 

kursus med hele 28 deltagere. Det faglige indhold fulgte tidligere års emner såsom obduktioner, 

SNOMED-kodning mm. med enkelte nye tilføjelser f.eks. patologisk ord og termer. Det udvidede 

kursus på to dage i stedet for én giver mulighed for luft i programmet, faglig diskussion og 

netværksbygning på tværs af afdelingerne. 

Vi har igen i år arrangeret to virtuelle undervisningsseancer, hvor speciallæger fra AUH og 

Rigshospitalet har undervist i mammapatologi og føtalpatologi. De virtuelle undervisninger giver 

hele landets uddannelseslæger mulighed for at lade sig inspirere af og suge viden fra mange 

passionerede og dygtige speciallæger, de ellers ikke nødvendigvis ville have haft lejlighed til at 

møde og det er et tiltag, som vi er rigtig glade for. 

Som beskrevet i sidste nyhedsbrev har vi løbet af året ændret den måde, undervisninger arrangeres: 

således er det nu FYPA’s kontaktpersoner på landet universitetshospitaler, der én gang om året får 

opgaven med finde dato, underviser og emne. På den måde håber vi at sikre mere regelmæssighed 

og mindre afhængighed af, hvor vi som bestyrelsesmedlemmer befinder os i vores ansættelser. 

Vi har forsøgt at kickstarte en podcast om patologiens verden og fik også henvendelser fra flere, der 

var interesserede i at levere indhold, men da der desværre ikke var nogen ansøgere til selve 

arbejdsgruppen, har vi indtil videre parkeret projektet. 

Ligesom sidste år er der blevet gjort et stort stykke arbejde for at kunne lykønske de læger, der er 

startet hoveduddannelse indenfor patologien i løbet af året. Men vi har vurderet, at målet i denne 

sammenhæng ikke opvejer den massive indsats. Der opstår talrige udfordringer for at skaffe navne, 

mailadresser og GDPR-tilladelser på alle de nystartede. Særligt sidstnævnte er svært for os at leve 

op til og derfor må vi nøjes med i talende stund på vegne af FYPA at lykønske alle, der har fået en 

hoveduddannelse i løbet af det sidste år. 

Vi har udpeget et medlem og en suppleant til ansættelsesudvalget i Videreuddannelsesregion Nord 

og har i denne stund åbne opslag til juniorinspektor-poster i alle videreuddannelsesregionerne samt 

til yngre patolog-repræsentant i uddannelsesrådet i Region Øst. Jeg kan kun opfordre til at ansøge, 

hvis det har interesse. 

Det har alt i alt været et interessant og begivenhedsrigt år med mange vellykkede aktiviteter. Vi vil 

gerne takke alle underviserne på basiskurset, kursusdagen og til de virtuelle undervisninger – tak for 

jeres tid og jeres engagement, uden jeres indsats ville vi ikke kunne arrangere nogen af delene. 



Derudover vil jeg personligt gerne sige tak resten til FYPAs bestyrelse for et godt samarbejde - med 

særlig tak til Ulrik Korsgaard og Giuliana Moreno Diaz for afviklingen af hhv. kursusdagen og 

basiskurset. 

Endeligt vil vi gerne takke vores medlemmer og øvrige samarbejdspartnere for deres støtte og 

engagement i årets aktiviteter - vi glæder os til at fortsætte vores arbejde i det kommende år. 

 


