
Årsberetning fra uddannelsesudvalget  

 
Møder i udvalget  
Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling i 2012 afholdt 3 ordinære møder. Vi har 

evalueret de afholdte efteruddannelseskurser og teoretiske specialespecifikke kurser, samt forberedt 

nye kurser og tilpasset kursusindhold.  

 

Afholdte efteruddannelseskurser  
I juni 2012 har FYPA og Uddannelsesudvalget arrangeret basiskursus for introduktionslæger i Odense. 

 

I januar 2013 blev afholdt workshop i lungecytologi, Herlev Hospital. 

 

To workshops i hhv. melanocytære tumorer og molekylærpatologi måtte desværre aflyses pga. for få 

tilmeldte. Fremover udbydes færre workshops, mens udvalget til gengæld vil prioritere flere kurser af 

bred interesse for medlemmerne. I fremtiden vil man tilstræbe at få annonceret årets kurser tidligt på 

året så medlemmerne har bedre mulighed for at søge om støtte til kursusudgifterne.  

 

Kommende efteruddannelseskurser 
 

Den 15.-16. november 2012 afholdes i Aarhus efteruddannelseskursus ”Pathology Updates” med Prof. 

Han van Krieken, Nijmegen, President elect, European Society of Pathology.  Hovedemner bliver 

updates indenfor gastrointestinalpatologi, hæmatopatologi, bløddelspatologi, lungepatologi inkl. 

molekylærpatologi, samt neuroendocrine tumorer.  

 

I efteråret 2013 afholdes workshop i hud (”praksis huder”), samt kursus i Molekylærpatologi (I). 

 

I 2014 planlægges: 

 kursus i placenta- og foster-patolog evt. sammen med obstetrikere. 

 kursus i Molekylærpatologi (II) 

 workshop i mammacytologi  

 

I 2015 planlægges et stort efteruddannelseskursus, evt. “Pitfalls in Pathology” indenfor flere 

subspecialer. 

 

 

Udvalgets økonomi 
Kurserne har balanceret økonomisk og vi har gode betingelser til at planlægge større kurser i 2014 - 

2015. 

 

 

 

 



Teoretiske specialespecifikke kurser og forskningstræning 

Udvalget bruger fortrinsvis meget tid på evaluering, planlægning og løbende optimering af TS-kurser. 

Der har været holdt mange kurser med generelt meget gode evalueringer. Virtuel mikroskopi er nu 

indført i langt hovedparten af TS-kurser og har fået gennemgående positiv respons. Udvalget takker 

hovedkursuslederen samt alle delkursusledere og undervisere for deres store indsats ved afholdelse af 

de mange kurser. I 2013 planlægger hovedkursuslederen, sammen med udvalget, temadage for 

delkursusledere om forskellige pædagogiske emner.  

 

 

Uddannelsesudvalget  
Marie Louise Jespersen er udtrådt af udvalget. Doris Schledermann er indtrådt som repræsentant for 

DPAS efter Mikkel Eld. Udvalget takker Marie Louise og Mikkel for et godt samarbejde. Tina Olsen 

og Katrine Stenfeldt Petersen er indtrådt som nye medlemme. Undertegnede er indtrådt i udvalget som 

formand. Udvalget takker den tidligere formand Niels Marcussen for et godt samarbejde gennem 6 år.  

 

På Uddannelsesudvalgets vegne  

Stephen Hamilton Dutoit  

Formand  

 


