
	  

Til	  stede:	  
Stephen	  Hamilton	  Dutoit	  (SHD)	  
Trine	  Plesner	  (TP)	  
Lene	  Dissing	  Sjö	  (LDS)	  
Claudia	  Stahlberg	  (CS)	  
Katrine	  Steenfeldt	  Petersen	  (KSP)	  
Kiran	  Sheikh	  	  (KS)	  
Tina	  Olsen	  (TO)	  
Fraværende:	  Marie	  Bønnelycke	  (MB)	  	  
	  
Referat	  fra	  møde	  i	  uddannelsesudvalget,	  Århus	  	  18.05.2015	  	  
	  
1.	  konstituering	  
CS	  indtrådt	  som	  DPAS	  repræsentant	  
MB	  indtrådt	  som	  kasser.	  
	  
2.	  Godkendelse	  af	  dagsorden:	  
Godkendt.	  
	  
3.	  Godkendelse	  af	  referat	  fra	  19.02.2015:	  
Godkendt.	  	  
	  
4.	  Kommende	  postgraduate	  kurser:	  
	  
Vi	  har	  flere	  ting	  I	  spil	  ;	  endnu	  ikke	  fastsat	  datoer	  på	  noget	  af	  det:	  
	  

a. Colonscreening/colorektale	  adenomer:	  
SHD	  har	  snakket	  med	  Prof.	  Neil	  Shepherd	  	  (Cheltenham)–	  svært	  at	  finde	  dato	  i	  efterår	  2015	  –	  
bliver	  formentlig	  forår	  2016	  som1	  dagskursus.	  Oplæg	  om	  de	  danske	  erfaringer	  ved	  Dorte	  
Linneman	  skal	  inddrages,	  evt.	  epidemiologisk	  vinkel	  hvis	  mangler	  fyld.	  
SHD	  kontakter	  NS	  og	  DL	  mhp	  fastsættelse	  af	  dato.	  
	  
b. How	  to	  get	  a	  paper	  published/peer	  review./evt.	  +	  oplæg	  om	  	  den	  gode	  poster/poster	  –	  
præsentation.	  1	  dags	  kursus	  gerne	  efterår	  2015?.	  	  
SHD	  kontakter	  	  Prof.	  Peter	  Hall,	  Riyadh	  eller	  evt.	  Prof.	  Simon	  Herrington,	  Edinburgh	  for	  at	  
fastsætte	  dato.	  
	  
c. Workshop	  I	  kutane	  lymfomer	  (John	  Goodlad,	  Lorenzo	  Cerroni	  eller	  Kempf)	  
Efterår	  2015?	  
SHD	  kontakter	  en	  af	  ovenstående	  mhp.	  at	  fastsætte	  dato	  –	  organisering	  kører	  parallelt	  med	  b.	  
–	  og	  hvis	  begge	  kan	  sættes	  igang	  kan	  vi	  evt.	  udskyde	  det	  ene	  til	  2016.	  
	  
d. Workshop/evt.	  underemne	  til	  andet	  stort	  efteruddannelses	  kursus:	  Neuroendokrine	  	  
Tumorer	  –	  venter	  til	  afklaring	  om	  vi	  skal	  holde	  et	  stort	  kursus.	  

	  
e. Andre	  workshopemner:	  praksishuder,	  leverbiopsier	  –	  venter.	  

	  



	  

f. Pitfalls	  2/andet	  stort	  kursus	  evt.	  2016/2017:	  foreslåede	  undervisere:	  Prof.	  Rhonda	  Yantiss	  	  
(Cornell	  NY),	  Prof.	  Wendy	  Frankel	  (Columbus,	  Ohio),	  Prof.	  Elisabeth	  Montgomery	  (John	  
Hopkins,	  Baltimore),	  Prof.	  John	  Goldblum	  (Cleveland),	  Prof.	  Wolter	  J	  Mooi	  (Amsterdam),	  Prof.	  
Alex	  Lazar	  (MD.	  Anderson).	  

	  
	  
5.	  Årsmøde:	  
Generel	  opbakning	  til	  at	  postersessioner	  fortsætter	  som	  tidligere.	  	  
	  
6.	  Evaluering	  af	  TS-‐kurser	  og	  andre	  kurser.	  
-‐	  Lever-‐	  og	  pancreaspatologi:	  Rigshospitalet	  23.02.	  -‐	  25.02.2015:	  
Delkursusleder:	  Ben	  Vainer.	  
KSP:	  super	  godt,	  galdeveje	  kunne	  evt.	  fylde	  mere?.	  Godt	  med	  meget	  hands-‐on	  efter	  korte	  
gennemgange	  af	  emnerne.	  
Nogle	  efterspørger	  basal	  gennemgang	  af	  begreber	  indenfor	  leverpatologi.	  
	  
-‐Knogle-‐	  og	  bløddelspatologi:	  Århus	  22.04.	  -‐	  24.04.2015:	  
Delkursusleder:	  Steen	  Bærentzen	  
KSP:	  alt	  perfekt.	  
	  
- Mammapatologi: Rigshospitalet 14.04. - 15.04.2015: 
Delkursusleder: Anne-Vibeke Lænkholm. 
KS: Supergodt.  Kan evt. skære ned på udskæring og på at der både er radiolog og onkolog med, så 
kurset tilpasses de 8 timer det er beregnet til. TP snakker med Anne-Vibeke om dette. 
 
- Molekylærpatologi:	  Vejle	  22.04.	  -‐	  24.04.2015:	  
Delkursusleder:	  Henrik	  Hager	  
TO	  for	  MB:	  Supergodt,	  men	  lidt	  overlap	  om	  RNA.	  Godt	  når	  patologer	  der	  underviser,	  hvor	  det	  
molekylære	  linkes	  bedre	  til	  patologens	  arbejde.	  	  
	  
-‐	  Øvre	  luftveje	  –	  hoved	  hals	  patologi,	  Rigshospitalet	  05.05.	  –	  06.05.2015	  
Delkursusleder:	  Katalin	  Kiss	  
TO	  for	  MB:	  Overlap	  mellem	  oplæg	  af	  Giedrius	  Lelkaitis	  og	  	  Stine	  Larsen.	  Meget	  komprimeret	  –	  
mange	  timer	  på	  2	  dage.	  Svær	  men	  god	  kursuskasse	  –	  vigtigt	  fokus	  på	  hvad	  klinikeren	  skal	  bruge	  i	  
svaret.	  
	  
- Nedre luftveje 
Delkursusleder: Birgit Guldhammer Skov 
TO for MB: Rigtig godt kursus, ikke-neoplastiske lungesygdomme er svært tilgængeligt. 
	  
	  
7.	  Kommende	  TS-‐kurser:	  
Ingen	  problemer	  .	  



	  

	  
	  
8.	  Forespørgsel	  om	  Nordisk	  samarbejde:	  
Sveriges	  patologiselskab	  har	  henvendt	  sig	  til	  DPAS	  om	  evt.	  samarbejde.	  UU	  vil	  gerne	  indgå	  
samarbejde	  om	  efteruddannelse	  –	  til	  en	  start	  ved	  at	  reklamere	  for	  hinandens	  kurser.	  UU	  vil	  gerne	  
have	  fast	  kontaktperson	  i	  de	  andre	  landes	  uddannelsesudvalg.	  LDS	  bliver	  som	  sekretær	  
kontaktperson	  fra	  DK.	  
	  
9.	  Evaluering/kommentar	  af	  dokument	  til	  brug	  ved	  Kompetencevurderingsmetoder	  –	  håndtering	  
og	  implementering:	  
	  
CS	  informerer	  at	  DPAS	  efterspørger	  UUs	  rolle	  i	  implementering	  af	  kompetence	  vurdering.	  
TP	  oplyser	  at	  det	  I	  første	  omgang	  er	  lagt	  ud	  til	  de	  postgraduate	  kliniske	  lektorer	  at	  få	  afdelingerne	  I	  
deres	  respektive	  regioner	  indført	  I	  brugen	  af	  metoden.	  Herefter	  skal	  kompetencevurderings-‐
gruppen	  samle	  op	  på	  afdelingernes	  erfaringer	  og	  præsentere	  det	  til	  årsmødet	  2016.	  
Punktet	  tages	  med	  på	  næste	  dagsorden,	  hvorTP	  vil	  holde	  oplæg	  om	  metoden.	  
	  
10.Evt:	  
Intet.	  
	  
11.	  Næste	  møde:	  
København,	  Rigshospitalet	  d	  4/9	  kl.	  13-‐17	  	  med	  efterfølgende	  middag,	  hvor	  vi	  takker	  MJ	  og	  KSP	  for	  
deres	  indsats	  i	  UU.	  
	  
Referent:	  LDS	  


