
 

Referat uddannelses udvalgs møde den 6. maj 2019 
 
Tilstede: Bjarne W Kristensen (BWK) Søren Krag(SK), Trine Plesner (TP), Helle Knudsen(HK), 
Mette Nedergaard (MN), Marie Bønnelycke (MB), Iben Johnsen (IJ). 
 
Afbud: Lada Thomsen (LT), Louise Clausen (LC). 
 
1. Dagsorden godkendt 
2. Referat fra den 21. januar 2019 godkendt. 

 
3. Kommende postgraduate kurser: 

 CSPU 2019 
o Registreringer. For nuværende er der 53 tilmeldinger, hvor af 11 er foredragsholdere. 
o Budget – hvor kan der skæres ned og hvor kan vi hjælpe. Der laves en plan, så vi kan 

bemande on-site registreringen med 2 mand under hele seancen(tidligere 
fremsendt). Vi vil anmode kongres firmaet om at komme 1-2 timer hver morgen 

o Opgaver under selve CSPU2019, der laves et skema for mikrofonholdere (tidligere 
fremsendt) Vera Timmerman (VT), opfordres ved TP til at sørge for de resterende 
mikrofoner holdere. SK deltager om mandagen, og vil  planlæge quizzen, der skal 
afholdes på 2 dagen. BWK tager kontakt til VT for af få afklaring af afhentning af 
undervisere i lufthavnen og transport til middag ved VT. 
 

4. Fremtidige kurser 

 Molekylært kursus der tales om formen for et molekylært kursus. Vi drøfter muligheden 
for at lave et generelt kursus om formiddagen og et subspeciale specifikt kursus om 
eftermiddagen hvor flere subspecialer skal have individuel undervisning evt gastropatologi, 
hæmatopatologi og lungepatolog. Det aftales af første kursus kan løbe af stablen i foråret 
2020.  MB mener at der er egnede lokaler på Herlev. 

 Lymfom-kursus, vi finder det ikke aktuelt at arrangere lymfomkursus på nuværende. BWK vil 
kontakte LMG. 

4. Proces omkring revision af målbeskrivelsen. HK, TP og BWK er med i en gruppe der skal 
nedsætte en arbejdsgruppe til revision af målbeskrivelsen. Målbeskrivelsen er DPAS 
bestyrelsens ansvar og ikke uddannelses udvalgets arbejde. 

 
5. Evaluering af TS-kurser og andre kurser: 

 Nedre luftvejes Patologi: 07.01-09.01. 2019, Rigshospitalet 
Godt kursus, der var dog for kort tid til at forberedelse. Birgit Guldhammer tager endnu et 
år, men er opfordret til at involvere yngre kræfter. 

 CNS og muskelpatologi: 14.01-15.01.2019, OUH 
Godt kursus 

 Fordøjelseskanalens patologi: 31.01-01.02.2019, Herlev 
Godt kursus 

 Lever- og pancreas patologi: 18.03-20.03.2019, Rigshospitalet 
Godt kursus 

 Knogle- og bløddelspatologi: 09.04-11.04.2019, Rigshospitalet 
Godt kursus 

 Mammapatologi: 02.04-03.04.2019, Herlev 



 

Godt kursus 
 

 
6. Kommende TS-kurser   

 Øvre luftveje, hoved- og halspatologi: 07.05-09.05.2019, Rigshospitalet 

 Molekylærpatologi: 22.05-24.05.2019, Vejle 

 Hudpatologi: 04.09-06.09.2019, Århus 

 Nyre- og urinvejspatologi: 23.05-25.09.2019, Rigshospitalet 
Alt forløber som planlagt 
 
7. Eventuelt 

Til næste møde skal vi arbejde med en funktionsbeskrivelse for kursistrepræsentanten. På 
hjemmesiden indskærpes det at man skal følge sit hold med kurser. Herudover skal 
uregelmæssigheder i forløbet f.ex barsel samt ændring af mailadresse meddeles til Trine 
Plesner. 
TP vil kontakte Niels Marcussen og visiofarm mhp på platform til ind scanning af præparater. 
 
 

8. Næste møde 
      Fredag den 4.oktober kl 10.40-14.30 på RH 
  
 


