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Årsberetning fra Uddannelsesudvalget 
 
Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling i 2005 afholdt 3 ordinære møder. 
 
Afholdte efteruddannelseskurser: 
 

• April 2005: Efteruddannelseskursus med Juan Rosai 
• November 2005: Hæmatopatologi 

 
Begge kurser var veltilrettelagte og velbesøgte. Uddannelsesudvalget vil gerne benytte lejligheden 
til endnu engang at takke arrangørerne for den store arbejdsindsats. 
Ved det sidste kursus var der, trods yderligere tiltag for at forhindre det, problemer med sen 
fremsendelse af Cd-rom. Dette er selvfølgelig beklageligt. 
På grund af de gentagne problemer har Uddannelsesudvalget derfor vedtaget, at der fremover 
som udgangspunkt ikke vil blive fremstillet en Cd-rom i forbindelse med efteruddannelseskurserne. 
I stedet vil Uddannelsesudvalget sørge for, at foredrag, abstrakts, noter o. lign. relevant materiale 
vederlagsfrit gøres tilgængeligt på DSPAC’s hjemmeside efter kurserne. Der må dog påregnes 
udgifter til arbejdet med at oploade materialet på DSPAC’s hjemmeside 
Der kan forekomme enkelte undtagelser til ovenstående, afhængig af kursets form, indhold og 
undervisernes ønsker.  
Da uddannelsesudvalget mister indtægter ved at ophøre med at sælge Cd-rom’er, har vi i 
udvalget, for at holde en stabil økonomi, vedtaget følgende kursustakster, gældende fra foråret 
2006: 

• Overlæger: 1000 kr. 
• Afdelingslæger: 700 kr. 
• Reservelæger: 400 kr. 

Uddannelsesudvalget skal i den forbindelse beklage, at det stadig ikke er muligt for alle læger 
ansat ved de patologiske institutter, at få dækket udgifter til selskabets kurser fra deres respektive 
afdelinger. 
 
Der har i samarbejde med Olympus, som tidligere, været afholdt teoretisk/praktisk kursus i 
mikroskopi i henholdsvis Århus og København. Der var stor interesse for -og tilfredshed med disse 
kurser. 
 
Uddannelsesudvalget afholdt i samarbejde med Lægeforeningen igen et meget vellykket kursus i 
Pædagogik for Patologer, med deltagelse af både erfarne og mindre erfarne undervisere. Kurset 
blev finansieret af Uddannelsesudvalget, men fremover skal der betales normale kursustakster.. 
På baggrund af ønsker fra deltagerne på dette kursus, vil Uddannelsesudvalget arbejde på at 
etablere et 2-delt kursusforløb omfattende henholdsvis basale pædagogiske principper og 
uddybende teorier og praktiske øvelser, samt mere fokus på den daglige supervisionssituation. 
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Teoretiske specialespecifikke kurser 
 
De teoretiske specialespecifikke kurser har været afholdt planmæssigt. Flere af kurserne har fået 
nye delkursusledere og undervisere. På baggrund af kursusevalueringer fra såvel deltagere som 
delkursusledere kan man konstatere en meget stor tilfredshed med kurserne. 
Uddannelsesudvalget vil gerne benytte lejligheden til at takke både hovedkursuslederen, 
delkursuslederne og underviserne for deres store arbejdsindsats. 
 
I 2005 er anvendelsen af elektronisk materiale til de teoretiske specialespecifikke kurser udbygget, 
således at den traditionelle ”kursuskasse” ved mange kurser er erstattet af en web-baseret. 
Overordnet har dette været tilfredsstillende for kursisterne og givet nye muligheder i 
undervisningen og evalueringen. 
 
Ultimo 2005 fik hovedkursuslederen via Sundhedsstyrelsen bevillinger til at gennemføre en 
kursusrække hvert år. Uddannelsesudvalget glæder sig over denne udvikling, da det vil medføre 
store muligheder for forbedringer på kurserne, når kursusholdenes størrelse halveres, såsom 

• Styrkelse af den interaktive undervisning 
• Øget udbytte for den enkelte kursist 
• Bedre mulighed for at vurdere den enkelte kursists niveau 
• Bedre økonomiske og praktiske muligheder for at gennemføre mikroskopiøvelser 

 
Hovedkursuslederens forslag til praktisk gennemførelse af kursusrække hvert år er diskuteret i 
Uddannelsesudvalget, og man er enige om følgende model 

• Kurser i en fast rækkefølge fordelt september-maj over år 1, 2 og 3 i hoveduddannelsen og 
en række startet op hvert år, med de tre generelle kurser i det første efterår: onkologi, 
diagnostiske metoder og retsmedicin. 

Ved fordeling af kurserne over 3 år mod nu 2 år, samt ved at lægge de generelle kurser først, vil 
kursisterne have større mulighed for individuel planlægning i henhold til deres hidtidige 
uddannelsesforløb og kursusforløbet vil blive langt mindre komprimeret. 
 
Efteruddannelseskurser 2006 
 
Fastlagte kurser 

• 24. januar 
o Workshop i molekylærpatologi, Odense 

• 11. marts 
o Kursus i mammacytologi, Odense 

• 19.april: 
o Workshop i molekylærpatologi, København 

• 19.-20. maj 
o Efteruddannelseskursus i pancreas og galdeveje, med professor, dr. med. Claus 

Fenger som kursusleder, Odense 
• November 2006 

o Efteruddannelseskursus i lungepatologi, med overlæge, dr.med. Birgit Guldhammer 
Skov som kursusleder, København 

• Efterår 2006/forår 2007 
o Kursus i lungecytologi, København 
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Som det ses af ovenstående har Uddannelsesudvalget, foruden de traditionelle, brede 
efteruddannelseskurser, tilrettelagt flere 1 dags kurser/workshops om mere ”snævre” emner. 
Bedømt på interessen for at deltage i disse kurser, synes de at være et godt supplement og en 
mulighed for at møde kolleger, som interesserer sig for samme område indenfor patologien. 
 
Fremtidige kurser 
Uddannelsesudvalget er i færd med at undersøge mulighederne for at afholde 
efteruddannelseskursus i Urologisk Onkologi i foråret 2007 og i Gynækologi (cervix og uterus) i 
efteråret 2007. 
Vi har endvidere diskuteret behovet for workshops om nye graderingssystemer. 
 
Uddannelsesudvalget 
2005 har været et begivenhedsrigt år med et godt og konstruktivt samarbejde.  
 
Uddannelsesudvalgets tidligere formand Thomas Horn valgte desværre, af personlige grunde, at 
stoppe før tid. Uddannelsesudvalget vil gerne takke Thomas Horn for et rigtig godt samarbejde og 
forplejning i topklasse.  
 
I Uddannelsesudvalget skal vi endvidere tage afsked med såvel DSPAC’s 
bestyrelsesrepræsentant Anne Marie Bak Jylling, der falder for ”aldersgrænsen” – og vores 
sekretær Peter Nørgaard, som desværre ikke ønsker at genopstille. De takkes begge for et rigtig 
godt og frugtbart samarbejde og for deres arbejdsindsats i udvalget. 
Vores kursistrepræsentant Dorrit Krustrup fortsætter i udvalget frem til de nye specialespecifikke 
kurser starter i efteråret 2006, hvorefter der skal vælges en ny repræsentant. 
 
På uddannelsesudvalgets vegne 
 
Konstitueret formand Tine Plato Hansen 
 
 
 
 
 
 


