
Årsberetning fra uddannelsesudvalget  
 
Møder i udvalget  
Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling i 2014 afholdt 2 ordinære 
møder. Vi har evalueret de afholdte efteruddannelseskurser og teoretiske 
specialespecifikke kurser, samt forberedt nye kurser og tilpasset kursusindhold.  
 

Afholdte efteruddannelseskurser  
I maj 2014 har FYPA og Uddannelsesudvalget arrangeret det årlige basiskursus for 
introduktionslæger i Odense. Kurset fik fine evalueringer. Mange deltager udtrykte 
ønske om at det programsættes 2 gange årligt, men der er for få deltagere til at det kan 
lade sig gøre.  
 
I oktober 2014 blev afholdt workshop i endometriediagnostik ved Marianne Lidang, 
Herlev. Der var 18 deltagere. Workshoppen fik meget flotte evalueringer. Der var fin 
orden i økonomien.  

 
Kommende efteruddannelseskurser 
I efterår 2015 afholdes i København et stort efteruddannelseskursus ”Pitfalls in 
Surgical Pathology” ved Professor Christopher Fletcher, Boston, USA, samt flere 
danske foredragsholdere. Hovedemnet bliver cancerpatologi. Kurset bliver 
casebaseret ved digital mikroskopi. Vi arbejder fortsat på den endelige dato for 
kursus, som meldes ud snarest. 
 
I forår 2016 planlægges et 1-dags kursus om ”The pathology of colorectal cancer 
screening” ved Professor Neil Shepherd, Cheltenham, UK for alle interesserede 
patologer. Neil er en begavet og underholdende underviser, så vi kan se frem til et 
spændende kursus.  
 
I 2016 planlægges: 

• workshop i hud (praksis huder) 

• workshop i leverpatologi  
 
 

Udvalgets økonomi 
Kurserne har balanceret økonomisk, udvalgets økonomi er sund med overskud i det 
samlede regnskab. Vi har god betingelser til at planlægge de kommende kurser. 
 

 
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 alle TS-kurser. Udvalget takker 
hovedkursuslederen, samt alle delkursusledere og undervisere for deres store indsats 
ved afholdelse af de mange kurser.  

 



Uddannelsesudvalget  
Doris Schledermann og Mathilde Skaarup Larsen er udtrådt af udvalget. Udvalget 
takker Doris og Mathilde for et godt samarbejde. Katrine Stenfeldt Petersen overtager 
som bestyrelsens repræsentant. Kiran Tariq er indtrådt som kursistrepræsentant. 
 
 
På Uddannelsesudvalgets vegne  
Stephen Hamilton Dutoit  
Formand 


