
Årsberetning fra uddannelsesudvalget 
 

Møder i udvalget 
 

Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling i 2006 afholdt tre ordinære møder. Disse 

har været præget af gode diskussioner, stort engagement fra uddannelsesudvalgets medlemmer i 

uddannelsesmæssige spørgsmål og et godt samarbejde.  

På møderne er evalueringer af afholdte efteruddannelseskurser og teoretiske specialespecifikke 

kurser blevet gennemgået, og dette har givet anledning til tilpasninger af kursusindhold.  

Udvalget har fastlagt kommende efteruddannelseskurser samt mere overordnet diskuteret indhold af 

teoretisk specialespecifikke kurser. 

Herudover har udvalget blandt andet drøftet Sundhedsstyrelsens forslag til dimensioneringsplan, 

brugen af DSPAC’s hjemmeside, sponsorstøtte til kurser, økonomi m.m. 

 

Afholdte efteruddannelseskurser 
 

• Januar 2006 workshop i molekylærpatologi, Odense 

• Marts 2006 workshop i mammacytologi, Odense 

• April 2006 workshop i molekylærpatologi, København 

• Maj 2006 efteruddannelseskursus i pancreas og galdeveje, Odense 

• November 2006 efteruddannelseskursus i lungepatologi, København 

 

Kurserne har været veltilrettelagte og har gennemgående fået en god kritik. Uddannelsesudvalget 

vil gerne takke arrangørerne for de flotte og velgennemførte kurser.  

 

Uddannelsesudvalget har i 2005 vedtaget, at man som udgangspunkt ikke vil fremstille en cd-rom i 

forbindelse med efteruddannelseskurserne. Dette skyldes, at der var betydelige problemer med 

fremsendelsen af cd-erne og med at få dem færdige til tiden. I stedet har uddannelsesudvalget haft 

til hensigt at sørge for at foredrag, billedmateriale og lignende bliver tilgængeligt på DSPAC’s 

hjemmeside. Dette har dog af flere grunde vist sig vanskeligere end udvalget umiddelbart 



forestillede sig; bl.a. ønsker nogle undervisere ikke at få alt deres materiale lagt ud.  Men i de 

tilfælde, hvor det er muligt, vil det blive gjort. 

 

 

Efteruddannelseskurser 2007 
 

I 2007 er der planlagt følgende kurser:  

• 12. april: opfølgende pædagogikkursus – men også for nye interesserede. Kurset er en 

forlængelse af tidligere efteruddannelseskursus i pædagogik og afholdes i Odense 

• 21. april: workshop om prostatapatologi, hvor der blandt andet vil blive taget fat på Gleason-

scoringen. Kurset afholdes i Odense. 

• 9. maj 2007 workshop i molekylær patologi. Kurset er magen til de kurser, der blev afholdt i 

2006. Kurset afholdes formentlig i Vejle. 

• 9.-10. november: efteruddannelseskursus i hasteundersøgelser inkl. frys. Kurset afholdes 

formentlig i Odense. 

 

Udvalget har således i 2007 satset på flere 1-dags kurser og workshops indenfor afgrænsede 

områder. Det er uddannelsesudvalgets indtryk, at den tiltagende specialisering blandt patologerne i 

Danmark betyder en mindre søgning til vores klassiske 2-dages kurser, som for en stor dels 

vedkommende er afgrænsede til et enkelt subspeciale. Udvalget har derfor konkluderet, at det er i 

overkanten at holde to større efteruddannelseskurser om året. I stedet vil vi forsøge at holde ét større 

efteruddannelseskursus om året, og derudover supplere med mindre kurser og workshops.  

De kommende år planlægges således flere workshops indenfor afgrænsede emner, som fx 

lungecytologi og WHO gradering af blæretumorer. Derudover er det planen at afholde et kursus i 

arvelig cancer.  

Udvalget modtager meget gerne inspiration og idéer til kommende kurser. 

 

Udvalget har besluttet at fastholde de gældende kursustakster: 

• Overlæger kr. 1.000,- 

• Afdelingslæger kr. 700,- 

• Reservelæger og 1. reservelæger kr. 400,- 

 



Ved sammenligning med priserne på andre faglige kurser er taksterne yderst rimelige. Alligevel vil 

vi gerne arbejde for at holde priserne i ro de kommende år, og sponsorering af kurserne fra firmaer 

vil derfor fremover i højere grad indgå i udvalgets overvejelser. En god grund til fortsat at holde 

taksterne i bund er selvfølgelig, at det desværre fortsat ikke er muligt for alle læger ansat ved 

patologiske afdelinger at få dækket deres udgifter til Selskabets kurser.  

 

Teoretiske specialespecifikke kurser 
 

Fra 2006 har været startet en ny kursusrække hvert år. Sundhedsstyrelsen bevilgede i 2005 midler til 

dette efter ansøgning fra hovedkursuslederen. Samtidig er kursustiden nu forlænget til 3 år mod 

tidligere 2 år. 

De teoretiske specialespecifikke kurser har været afholdt efter planen, og det er kun få gange, hvor 

det har været nødvendigt at flytte en smule på kurserne. 

Uddannelsesudvalget kan se af kursusevalueringerne, at de enkelte kurser er blevet modtaget med 

stor tilfredshed af de uddannelsessøgende. Underviserne har gennemgående også været godt 

tilfredse med kurserne. Det er på sin plads at uddannelsesudvalget takker underviserne, 

delkursuslederen samt hovedkursuslederen for deres store arbejdsindsats i forbindelse med 

afholdelse af de mange kurser.  

I løbet af 2006 har en del kurser fået nye undervisere. Det er yderst tilfredsstillende, at det har været 

muligt løbende at finde nye undervisere og delkursusledere.  

 

I løbet af året er nye undervisningsmetoder taget i brug. Mange kurser gennemføres nu ved 

udsendelse af elektronisk materiale, både hvad angår litteratur, men også billedmateriale. På enkelte 

kurser har delkursuslederne endvidere fået deres kursuskasse indscannet, og kursisterne har således 

ved egen computer kunne navigere rundt i det enkelte præparat. Det viser sig, at den mest 

brugervenlige metode, dette kan gøres på, er ved at udsendelse af dvd til hver enkelt 

uddannelsessøgende. Fordelen ved denne udsendelse af elektronisk materiale er blandt andet, at 

kursisterne ser på præcis det samme område af en given proces eller præcis det samme cytologiske 

materiale, og at det kan være nemmere for underviserne at opdatere deres kursusmateriale. 

Ulemperne er til dels tidsforbruget, og at kvaliteten endnu ikke er helt på højde med vanlig 

mikroskopi. 

 



Udddannelsesudvalget har sammen med de postgraduate kliniske lektorer arbejdet på at lave et 

landdækkende specialespecifikt 4-dages kursus i forskningstræning. Dette kursus skal indgå som et 

del af det forskningstræningsmodul alle uddannelsessøgende skal igennem. Vi håber, at det første 

kursus kan afvikles i løbet af foråret. 

 

Uddannelsesudvalget 
 

Uddannelsesudvalget har i løbet af året fået fire nye medlemmer, nemlig repræsentanter for de 

uddannelsessøgende: Gro Willemoe og Marianne Jensen, og Rikke Hagemann-Madsen som ny 

repræsentant for bestyrelsen. Endelig blev undertegnede valgt som formand for udvalget. 

Igangsættelsen af et nyt kursushold hver år betyder, at der fremover vil være brug for 3 

kursistrepræsentanter i uddannelsesudvalget, da de teoretiske specialespecifikke kurser løber over 

tre år. Uddannelsesudvalget har derfor stillet forslag til generalforsamlingen om udvidelse af 

udvalget.  

To medlemmer af uddannelsesudvalget Tine Plato Hansen og Trine Plesner er begge på genvalg, og 

vi er i den heldige situation, at begge er villige til at modtage et sådant. 

 

 

På Uddannelsesudvalgets vegne 

 

Niels Marcussen 

Formand 


