
Årsberetning fra uddannelsesudvalget  
 
Møder i udvalget  
Udvalget har holdt tre ordinære møder siden generalforsamlingen i 2009. Møderne er stadig præget af 
gode diskussioner, som skyldes det store engagement fra medlemmerne i uddannelsesmæssige 
spørgsmål.  
Evalueringer af afholdte efteruddannelseskurser og teoretiske specialespecifikke kurser er blevet 
gennemgået på møderne, hvilket i nogle tilfælde har givet anledning til tilpasninger af kursusindhold.  
Udvalget har fastlagt kommende efteruddannelseskurser samt mere overordnet diskuteret indhold af de 
teoretisk specialespecifikke kurser.  
Herudover har udvalget drøftet løbende sager, som omfatter evaluering af uddannelsessøgende, 
udvalgets kommissorium, muligheder for internationale kurser, årsmøde og sager forelagt fra 
bestyrelsen. 
 
Teoretiske specialespecifikke kurser og forskningstræningskursus 
De teoretiske specialespecifikke kurser har stort set været afholdt efter planen, men skal nu koordineres 
med retsmedicinerne, hvilket har givet anledning til nogle ændringer af datoer for at tilgodese alle.  
Evalueringerne af de enkelte kurser er fortsat meget positive. Også underviserne har været godt 
tilfredse med kurserne, selvom enkelte kunne ønske sig mere tid. Uddannelsesudvalget vil gerne takke 
underviserne og delkursuslederne for deres store arbejdsindsats i forbindelse med afholdelse af de 
mange kurser.  
I løbet af 2009 har enkelte kurser fået nye undervisere, hvilket gennemgående er gået nemt.  
Det specialespecifikke 4-dages kursus i forskningstræning er nu blevet afholdt for 4. gang. Det har 
været en fornøjelse at se de fine forskningstræningsprojekter, som laves på afdelingerne og som 
efterhånden vil blive præsenteret på årsmøderne. 
 
Uddannelsen til patolog 
Udvalget diskuterer løbende uddannelsen til speciallæge i patologisk anatomi og cytologi. Vi har 
bemærket de store vanskeligheder, som man specielt oplever i Hovedstadsregionen, hvor kliniske 
subspecialer flyttes rundt i tide og utide, uden at der er tænkt på konsekvenser for uddannelsen af 
speciallæger. Således mangler allerede én hoveduddannelsesblok i HR lungepatologi, og opfyldelse af  
målbeskrivelsen kan kun ske ved midlertidige ekstra ophold på andre afdelinger. Dette skaber store 
problemer for de afdelinger som skal modtage de ekstra uddannelsessøgende. Inspektorerne har rejst 
dette problem, hvor opbakning fra de ledende overlæger og selskabets medlemmer kan være med til at 
sætte fokus på problemet. 
 
Afholdte efteruddannelseskurser  
I april 2009 blev afholdt kursus ”Samarbejder en af lægens syv kompetencer” i Odense med  ca. 10 
deltagere.  
I november var der efteruddannelseskursus med titlen ”Patologen i klemme”. Kurset, som var et 
internatkursus på Hotel Comwell i Roskilde, havde 100 deltagere og mange engagerede 
foredragsholdere.  



Kurserne har været veltilrettelagte og har gennemgående fået en god kritik. Uddannelsesudvalget vil 
gerne takke arrangørerne for de velgennemførte kurser.  
 
Efteruddannelseskurser 2010  
I 2010 er der planlagt følgende kurser:  
April: Workshop omkring melanocytære hudtumorer. Kurset holdes i Århus d. 28. april. 
September: Testis og Nyrer  i Odense. 
Udvalget modtager meget gerne inspiration og idéer til kommende kurser.  
Udvalget har besluttet at øge taksterne for workshops til 1200 for afdelings- og overlæger og 800 kr. 
for yngre læger. 
 
Uddannelsesudvalgets medlemmer  
Uddannelsesudvalget har i løbet af året fået 2 nye generalforsamlingsvalgte medlemmer og 2 nye 
medlemmer, der sidder som repræsentanter for de uddannelsessøgende.  
Udvalget konstituerede sig med Marianne Jensen som kasserer og Marie Louise Jespersen som 
sekretær. 
Bestyrelsens repræsentant, Rikke Hagemann, genopstiller ikke til bestyrelsen og udtræder derfor af 
udvalget. Tak til Rikke for fin formidling af samarbejdet mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg. 
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