
Årsberetning fra uddannelsesudvalget  
 
Møder i udvalget  
Udvalget har holdt tre ordinære møder siden sidste generalforsamling. Det overordnede emne for alle 
møderne har været evaluering af afholdte efteruddannelseskurser og teoretiske specialespecifikke 
kurser, og for de sidstes vedkommende med tilpasning af kursusindhold.  
Udvalget  har diskuteret indholdet af de teoretisk specialespecifikke kurser med henblik på løbende 
forbedring af disse. Deltagelse i europæiske uddannelseskurser har også været drøftet uden endelig 
konklusion.  
Nye ideer til efteruddannelseskurser er blevet vendt og initiativer sat i værk.  
Herudover har udvalget blandt andet drøftet økonomi i forbindelse med kurserne, evaluering af 
uddannelsessøgende, kommissorium for udvalget, forskningstræning, nyt retsmedicinsk speciale og 
målbeskrivelse. 
 

Afholdte efteruddannelseskurser  
I marts 2008 blev afholdt workshop i lungecytologi ved Birgit Guldhammer-Skov. Kurset blev afholdt  
i Herlev og var fuldt tilmeldt med god evaluering.  
I oktober afholdt Astrid Petersen og Thomas Horn workshop omkring WHO gradering af 
blæretumorer. Den globalt accepterede WHO klassifikation har pr. 1. januar 2009 erstattet Bergkvist 
klassifikationen ved graderingen af blæretumorer. 
I maj måned blev afholdt kursus i konflikthåndtering, som bygger på én af lægens 7 roller, 
samarbejder. Kurset blev afholdt i Odense, og der forventes gentagelse i løbet af 2009. 
I  november 2009 blev vores 2-dages kursus omkring arvelig cancer afholdt. Tine Plato Hansen og Jan 
Lindeberg var arrangører af kurset, som fandt sted i Vejle. 
Kursus i samarbejder – en af lægens 7 roller i januar måtte aflyses pga. for få tilmeldingen, men 
forventes gennemført senere på året. 
Udvalget har således i 2008 igen satset på flere mindre kurser og workshops indenfor afgrænsede 
områder. Udvalget vil 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 fastholde de gældende kursustakster for 2-dages externatkursus:  
Overlæger og afdelingslæger samt andre interesserede kr. 1.200,-  
Yngre læger (ikke speciallæger) samt bioanalytikere, der er medlem af  DSPAC kr. 600. 
  

Efteruddannelseskurser 2009 
I 2009 forventer vi at holde kursus i ”Samarbejder – en af lægens 7 kompetencer”, samt kursus i Etik 
og klagesager for patologer. Dette kursus udspringer af diskussionen på sidste generalforsamling og vi 
håber, at kurset kan holdes som internatkursus. Derudover håber vi at kunne holde et nordisk/europæisk 
kursus med udenlandske undervisere i thyroideapatologi i år eller til næste år. 
 

Udvalgets økonomi 
Udvalgets økonomi har det elendigt, i og med der gennem mange år har været et mindre underskud. De 
faldende aktiekurser sammenholdt med manglende indtægter fra store velbesøgte kurser har betydet at 



kassebeholdningen er meget lav. Deltagelsesprocenten afhænger desværre til dels af kursusprisen, da 
det fortsat synes vanskelig for en del kolleger at få dækket kursusudgifter. Udvalget må derfor konstant 
overveje kursuspris og forventet deltagerantal. En tilførsel af en del af DSPAC’s kontingent til udvalget 
eller ekstraordinær tilførsel af midler er nødvendigt for at give mulighed for større kursusdeltagelse og 
mulighed for at arrangere mere ”vovede” kurser, hvor deltagerantallet er sværere at estimere fra starten.  

 
Teoretiske specialespecifikke kurser og forskningstræning 
Der holdes en hel kursusrække per år med 10-15 deltager. Kursusevalueringerne, som udfyldes efter 
hvert kursus og sendes til delkursuslederne, hovedkursuslederen og uddannelsesudvalget, samt 
rapporterne fra delkursuslederne viser, at de enkelte kurser generelt er blevet modtaget med tilfredshed 
af de uddannelsessøgende og af underviserne. Der er ingen tvivl om, at vi på landsplan har en effektiv 
kursusrække. Uddannelsesudvalget vil derfor gerne takke underviserne og delkursuslederne for deres 
store arbejdsindsats i forbindelse med afholdelse af de mange kurser. Det er uden de større problemer 
lykkedes at finde nye undervisere og delkursusledere til kurserne 
At kurserne kører godt hindrer dog ikke overvejelser omkring fornyelse af kurserne. Flere kurser kunne 
hensigtsmæssigt brydes op og lægges sammen på en anden måde, timetallet for de enkelte kurser kan 
justeres, og måske er det også på tide at vurdere om indholdet ikke kan ændres. Hele patologien 
behøver ikke blive gennemgået på kursus. I stedet kan de vanskelige områder tages op, og fokus kan 
også rettes mod andre af lægens kompetencer. Et internationalt kursus kunne også indgå i 
kursusrækken for at stimulere de kommende speciallæger til også at søge viden og uddannelse udenfor 
landets grænser.  
Uddannelsesudvalget har i 2008 holdt to landdækkende specialespecifikt 4-dages kurser i 
forskningstræning (modul II), således at alle 2.-4. års uddannelsessøgende har fået dette tilbudt. Dette 
kursus indgår som en del af det forskningstræningsmodul alle uddannelsessøgende skal igennem. Det 
er i den forbindelse en fornøjelse at høre om de mange gode forskningstræningsprojekter, der kører på 
afdelingerne. Projekterne vil løbende blive præsenteret på årsmøderne, hvor DSPAC uddeler et mindre 
legat til det bedste forskningstræningsprojekt. 
Uddannelsesudvalget har haft et fint samarbejde med hovedkursusleder Trine Plesner, som har en stor 
opgave med at igangsætte, koordinere og udvikle kurserne. 

 
Uddannelsesudvalget  
Udvalgets samarbejde med bestyrelsen har gennemgående været godt og ukompliceret, men udvalget 
ser gerne at dets kompetence i uddannelsesmæssige spørgsmål udnyttes fuldt ud. 
Uddannelsesudvalget har i løbet af året fået et nyt medlem som repræsentant for de 
uddannelsessøgende: Anne-Marie Skau, som efterfulgte Marianne Jensen, der afsluttede sin 
kursusrække. 
Tine Plato Hansen og Dorrit Krustrup stopper som medlemmer af udvalget, hvorved der bliver to 
ledige pladser til besættelse. Uddannelsesudvalget vil gerne takke Tine, Dorrit og Marianne for deres 
store indsats og engagement i uddannelsessagen.   
 
 
På Uddannelsesudvalgets vegne  
Niels Marcussen  
Formand  


