
Årsberetning fra uddannelsesudvalget  
 
Møder i udvalget  
Tre ordinære møder er det blevet til siden generalforsamlingen i 2007. Det er en fornøjelse at deltage i 
møderne, da vi har mange gode diskussioner, et godt samarbejde og et stort engagement fra 
uddannelsesudvalgets medlemmer i uddannelsesmæssige spørgsmål.  
På møderne er evalueringer af afholdte efteruddannelseskurser og teoretiske specialespecifikke kurser 
blevet gennemgået, og dette har i enkelte tilfælde 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 sponsorstøtte til kurser, økonomi, evaluering af 
uddannelsessøgende mm.  

 
Afholdte efteruddannelseskurser  
I april 2007 blev afholdt opfølgende pædagogikkursus – som dog også var for nye interesserede. Kurset 
var en forlængelse af tidligere efteruddannelseskursus i pædagogik og afholdes i Odense med 12 
deltagere.  
Også i april blev afholdt workshop om prostatapatologi, hvor Lars Egevad bl.a. gennemgik Gleason-
graderingen. Kurset fandt sted i Odense og inkluderede mikroskopering af prostatabiopsier. 
I november var der efteruddannelseskursus i hasteundersøgelser inkl. frysesnit. Kurset, som fandt sted i 
Odense, havde ca. 75 deltagere og mange engagerede foredragsholdere.  
Uddannelsesudvalgets ønske om også at afholde kurser indenfor andre af lægens 7 roller end den 
kliniske/diagnostiske førte til et kursus i konflikthåndtering og forhandlingsteknik i Odense i 
november. Vi må se om dette kursus for deltagerne tjener sig ind igen i form af højere løn. 
Kurserne har været veltilrettelagte og har gennemgående fået en god kritik. Uddannelsesudvalget vil 
gerne takke arrangørerne for de velgennemførte kurser.  
Et enkelt kursus måtte aflyses, nemlig workshop i molekylær patologi. Antallet af deltagere var for 
beskedent til at det kunne gennemføres.  
 

Efteruddannelseskurser 2008  
I 2008 er der planlagt følgende kurser:  
6. marts: Workshop lungecytologi. Kurset afholdes i Herlev og er fuldt tilmeldt.  
15.-16. maj: Kursus i konflikthåndtering, som bygger på én af lægens 7 roller, samarbejder. Afholdes i 
Odense. 
14.-15. november: Kursus omkring arvelig cancer. Afholdes i Vejle. 
Efterår 2008: Workshop omkring WHO klassifikation af blæretumorer i forbindelse med overgang fra 
Bergkvist graderingen af blæretumorer til den globalt accepterede WHO klassifikation. 
Udvalget vil således i 2008 igen satse på flere mindre kurser og workshops indenfor afgrænsede  
områder. Udvalget har tidligere konkluderet, at det er i overkanten at holde to større 
efteruddannelseskurser om året. I stedet vil vi holde ét større efteruddannelseskursus om året, og 
derudover supplere med mindre kurser og workshops.  
Udvalget modtager meget gerne inspiration og idéer til kommende kurser.  
Udvalget har besluttet at øge de gældende kursustakster:  



Overlæger og afdelingslæger samt andre interesserede kr. 1.200,-  
Yngre læger (ikke speciallæger) samt bioanalytikere, der er medlem af  DSPAC kr. 600. 
  

Teoretiske specialespecifikke kurser og forskningstræningskursus 
Fra 2006 har været startet en ny kursusrække hvert år. De teoretiske specialespecifikke kurser har stort 
set været afholdt efter planen.  
Kursusevalueringerne, som udfyldes efter hvert kursus og sendes til delkursuslederne, 
hovedkursuslederen og uddannelsesudvalget, viser, at de enkelte kurser er blevet modtaget med stor 
tilfredshed af de uddannelsessøgende. Underviserne har tillige været godt tilfredse med kurserne. 
Uddannelsesudvalget vil gerne takke underviserne og delkursuslederne for deres store arbejdsindsats i 
forbindelse med afholdelse af de mange kurser.  
I løbet af 2007 har enkelte kurser fået nye undervisere. Det har heldigvis været relativt nemt at finde 
nye undervisere og delkursusledere.  
Uddannelsesudvalget har inspireret af de postgraduate kliniske lektorer lavet et landdækkende 
specialespecifikt 4-dages kursus i forskningstræning. Dette kursus indgår som et del af det 
forskningstræningsmodul alle uddannelsessøgende skal igennem. Det første kursus blev afviklet i 
september 2007 med 15 deltagere. Uddannelsesudvalget finder det vigtigt, at der på afdelingerne 
bakkes op om forskningstræningsmodulet, som også inkluderer et projekt, der skal fremlægges på 
selskabets årsmøde. Det er forventningen, at selskabet laver en session, hvor projekterne kan 
præsenteres. 

 
Ny hovedkursusleder 
Astrid Petersen har pr. 1. februar valgt at stoppe som hovedkursusleder. Uddannelsesudvalget vil gerne 
takke Astrid for hendes kæmpe indsats i uddannelsen af speciallæger i patologi. Astrid har formået at 
forny kurserne og tilpasse dem den nye speciallægeuddannelse. Det er Astrids fortjeneste, at der starter 
en kursusrække hvert år, således at deltagerantallet er acceptabelt.  Heldigvis er det lykkedes at finde en 
fuldgod erstatning for Astrid, idet Trine Plesner fra Vejle har påtaget sig den store opgave. 
 
Uddannelsesudvalget  
Som repræsentant for de uddannelsessøgende har uddannelsesudvalget i løbet af året fået Charlotte 
Ehlers som nyt medlem.  
I og med at Trine Plesner er blevet hovedkursusleder vil der være en ledig plads i uddannelsesudvalget. 
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