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Referat fra møde i uddannelsesudvalget  
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat   

 

Godkendt.  

 

3. Postgraduate kurser: 

a. Opfølgning” Can one still be a general pathologist” 
    Det var et godt kursus med en god stemning. 

    Ved fremtidige kurser skal der stiles mod: 

    Et lille overskud eller balance. 

    Tidlig annoncering gerne 8 mdr. før kursus. 

    Deadline for tilmelding skal være før deadline for afbestilling/justering af antallet på kursusstedet  

    Være opmærksom på evalueringsskema og kursusbeviser. 

    Der stiles mod et stort kursus hvert andet år og workshops ad hoc. 

    Nye emner: molekylær patologi, immunterapi, kutane lymfomer ved Verner Kempf… hvem taler 

med Lise Mette?? 

    Ovenstående vil blive lagt ind på uddannelses udvalgets nye site. 

b. CSPU 2019 
    -Hjemmesiden demonstreres ved BWK 
   - Der mangler stadig titel på Trine Trams forelæsning (d 11 feb: er nu kommet på ). 
   - Budgettet er fremsendt pr mail og det aftales at hvis de respektive afdelinger vil betale  
     for deltagelse er det en mulighed. Ellers tolker vi budgettet som om at vi  
     I uddannelsesudvalget kan deltage gratis. 
     Ved et stramt buget kan uddannelsesudvalgets medlemmer evt være behjælpelige  
    med online registrering 
    -Der er indtil nu kun skaffet halvdelen af de budgetterede sponsor penge. 
     HK har givet BWK en liste med sidste års sponsorere til DPAS´ årsmøde. 
   Deltagere til middag hos Vera søndag aften er MB, TP, BWK og LC. 
 
4. Evaluering af TS-kurser og andre kurser. 

   a. Nyre- og urinvejspatologi 24.-26.09-2018, Rigshospitalet 
   Godt kursus 
   b. Gynækopatologi 12-14.11-2018, OUH 
   Godt delkursuslederen kan overveje om der skal skæres med på placentaundervisningen. 
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c. Diagnostiske metoder 19.-21.11-2018, OUH 
Godt kursus. Henrik Hager bliver ny delkursusleder, Mogens Vyberg stopper som underviser, det er 

uvist om Ole Nielsen fortsætter. 

d. Hæmatopatologi 10.-12.12-2018, Århus Universitetshospital 
Godt kursus, der påpeges dog at der er for mange slides og cases og en lidt for omfattende 
litteraturliste. Det anbefales at forsøge at gøre kurset mere interaktivt. 
e. Nedre luftvejes Patologi 07.-09.01-2019, Rigshospitalet 
Ikke evalueret endnu, skal sættes på næste møde. 
 
5. Kommende TS-kurser 
   a. CNS og muskelpatologi 14.15.01-2019, OUH 
   Er afholdt men endnu ikke evalueret. 

   b. Fordøjelseskanalens patologi 31.01-01.02-2019 
   Intet nyt 
   c. Lever- og pancreaspatologi 18.-20.03-2019, Rigshospitalet 
   Intet nyt 
   d. Mammapatologi, Herlev Hospital 
   Intet nyt 
   e. Knogle- og bløddelspatologi 09.-11.-2019, Rigshospitalet 
   Intet nyt 
 

6. Gennemgang at TS-kurser for at se hvor molekylærpatologien kan være relevant  
   TP skriver til delkursuslederene at molekylærpatologien vil være et fokuspunkt  

   for uddannelsesudvalget og at dette i fremtiden vil blive evalueret selvstændigt. 

   LC og MK vil lave et punkt på evalueringsskemaet hvor evalueringen kan ske som prosatekst. 

   Udd.udvalget anbefaler at molekylærpatologien styrkes i uddannelsen og at dette evt kan  

   gøres ved revision af målbeskrivelsen. 

  

7. Obduktionens plads i uddannelsen 
     Da antallet obduktioner er nedadgående, anbefales en nedjustering af målbeskrivelsen  
     mht obduktioner, så der ikke er nogen uddannelses læger der kommer i klemme. 
 
8. Liste over udvalgets medlemmer, funktionstid og vil blive lagt på uddannelses udvalgets 
site på DPAS´ hjemmeside ved IJ. 
 
9. Evt 
MB i 2018 har der ca været et samlet underskud på 23.000 kr. 
TP Sundhedsstyrelsen har opgivet tanken om sammenlægning af TS kurser inden for 
laboratorie specialerne. 
TP Johanne Keller over tager forskningstræningskurset for Niels Marcussen. 
 
10. Næste møde 
Mandag den 6. maj kl 10.40 på RH 
Alternativt den 29. april kl  10.40 på RH. 
 
Opfølgning LMG? 
Møde dato? 



 

 

 

 
 

 
 

 


