
Årsberetning fra uddannelsesudvalget  

 

Møder i udvalget  
Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling i 2013 afholdt 3 ordinære møder. Vi har 

evalueret de afholdte efteruddannelseskurser og teoretiske specialespecifikke kurser, samt forberedt 

nye kurser og tilpasset kursusindholdet.  

 

Afholdte efteruddannelseskurser  

I november 2013 blev kurset “Updates in Surgical Pathology” afholdt i Aarhus, hvor vi var så heldige 

at få European Society of Pathology President, Professor Han van Krieken som hovedunderviser. HvK 

levede op til sit ry som værende en af fagets største kapaciteter, både som aktiv diagnostisk patolog og 

som opinionsleder. Han fik kyndig støtte af nogle af landets ledende autoriteter indenfor den moderne, 

diagnostiske patologi. Kurset fik en rigtig god evaluering, og med over 70 deltagere var der også fin 

orden i økonomien.  

 

I juni 2013 har FYPA og Uddannelsesudvalget afholdt basiskursus for introduktionslæger i Odense. 

Kurset fik gode evalueringer og fortsætter en gang om året. Udvalget takker delkursusleder og 

undervisere for deres store, frivillige indsats. 

 

To planlagte workshops i hhv. “praksishuder” og “molekylærpatologi” måtte desværre udskydes pga. 

logistiske udfordringer.  

 

Kommende efteruddannelseskurser 

Danske patologer har som bekendt en travl hverdag, og vi bliver samtidig mere og mere 

subspecialiserede. Det er også sparetider - og der er desværre en tendens til, at der afsættes færre 

ressourcer til uddannelse. Udvalget mener, at behovet for efteruddannelse fortsat er stort, men flere 

større udfordringer skal overvindes, hvis vi skal kunne arrangere efteruddannelseskurser, som både er 

fagligt relevante, af bred interesse, og som kan køre rundt økonomisk. Udvalget er dog optimistisk og 

tager frisk kampen op – gode ideer og initiativer er som altid velkomne!    

 

I 2014/2015 planlægges flere kurser/workshops. Mulige emner er: 

 Workshop i “molekylærpatologi”  

 Workshop i “uterus” 

 Workshop i “leverbiopsier”  

 Dagkursus eller mellemstort efteruddannelseskursus i gastrointestinal patologi med “kolorektale 

polypper/screening for tyktarmskræft” som hovedemne 

 

I efteråret 2015 planlægges et stort efteruddannelseskursus, evt. med emnet “Ukendt primær tumor” 

  

Udvalgets økonomi 

Kurserne har balanceret økonomisk, og udvalgets økonomi er sund med overskud i det samlede 

regnskab.  

 

Teoretiske specialespecifikke kurser og forskningstræning 



Flere måneder ind i budgetåret fik hovedkursuslederen at vide, at budgettet til afholdelse af TS-kurser i 

2013 vil blive væsentligt reduceret. Takket være dygtighed og engagement fra hovedkursuslederen, stor 

hjælp fra både undervisere og kursusafdelinger samt fleksibilitet fra kursisterne lykkes det at afholde 

alle de planlagte TS-kurser uden ændringer i antallet af undervisningstimer. De første meldinger tyder 

på, at økonomien for TS-kurser bliver forbedret i 2014 – så der er grund til en vis forsigtig optimisme. 

 

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

Der har været holdt mange kurser med generelt flotte evalueringer. I løbet af året er et nyt 

evalueringsskema taget i brug. Det nye skema er både lettere at forstå og at udfylde. Præliminære 

erfaringer med skemaet er positive.   

Udvalget takker hovedkursuslederen, samt alle delkursusledere og undervisere for deres store indsats 

ved afholdelse af de mange kurser.  

 

Uddannelsesudvalget  
Birgitte Winberg og Nina Karnøe er udtrådt af udvalget. Udvalget takker Birgitte og Nina for et godt 

samarbejde. Mathilde Skaarup Larsen og Marie Bønnelycke er indtrådt som nye medlemmer.  

 

På uddannelsesudvalgets vegne  

 

Stephen Hamilton Dutoit  

Formand  

 


