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Referart af møde i Uddannelsesudvalget  
Fredag d. 4. oktober 2019 kl. 10.40-15.00  
Rigshospitalet 
Tilstede: Dea, Lada, Mette, Søren, Trine, Bjarne, Iben, Marie 
Afbud: Helle 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra den 6. maj 2019. 

Godkendt 
3. Opfølgning CSPU 2019 

Det endelige regnskab er endnu ikke færdigt, men vi regner med et lille overskud. 
Skal også på som punkt på dagsordenen til næste møde. 
Der var kun få danskere til arrangementet, vi enes om at uddannelsesudvalget primære formål 
må være, at lave kurser der kan tiltrække danske patologer. 
Der har været en del positive tilbagemeldinger, som kritik er det nævnt, at den akutte 
programændring ikke blev udmeldt pr. mail. 
 

4. Fremtidige kurser 

 Molekylært kursus 
Vores intention er at lave 2 kurser i hhv. november 2020 og foråret 2021. 
Skal opbygges som workshop med maksimalt 30 deltagere. Om formiddagen skal der være 
en generel del. F.ex molekylærpatologiske metoder og deres styrker og svagheder (skal 
forløbe både i efterår og forårssessionen). Om eftermiddagen skal der være 2 parallelle 
sessioner der skal omhandle mere organspecifikke molekylærpatologiske metoder. 
Eftermiddag: 
1.gang:  gas/neuro og hæm/lunge 
2.gang:  hud-bløddele/mamma og gyn(uro)/ukendt primær tumor. 
Bjarne kontakter Henrik Hager for at høre om han evt vil undervise i den generelle del, 
samt komme med input til den mere specifikke del. Undervisningssted evt. Vejle alternativt 
Odense. 
 

5. Evaluering af TS-kurser og andre kurser: 

 Øvre luftveje, hoved- og halspatologi: 07.05-09.05.2019, Rigshospitalet 
Kan overveje at bruge et andet lokale, evt færre cases 

 Molekylærpatologi: 22.05-24.05.2019, Vejle  

 Trine vil forsøge at flytte kurset til foråret på 1.kursist år.  

 Hudpatologi: 04.09-06.09.2019, Århus  
Alt ok 

  



 
 Introduktionskursus: 16.09-18.09.2019, Rigshospitalet  

Skal evalueres næste gang 

 Nyre- og urinvejspatologi: 23.05-25.09.2019, Rigshospitalet  
Godt kursus, evt færre cases. 
 

6. Kommende TS- Kurser 

 Gynækopatologi: 11.11-13.11.2019, Odense alt ok 

 Diagnostiske metoder: 18.11-20.11.2019, Aalborg alt ok 

 Hæmatopatologi:  02.12-04.12.2019, Aarhus alt ok 
 
Trine fortæller at de ledende overlæger vil financiere en ny virtuel mikroskopi kasse, der 
mangler endeligt tilsagn fra 2 ledende overlæger. I købet er der indregnet 100 licenser. 
Trine vil spørge om den ”gamle kasse” kan fortsætte til 1.feb 2020.  
 

7. Funktionsbeskrivelse for kursistrepræsentanten 
TP har præciseret for kursisterne at de skal følge deres hold og ikke lave kursusshopping 
Kursistrepræsentanterne vil lave en guide/funktionsbeskrivelse for kursistrepræsentanten og 
punktet tages med på næste møde.  

8. Eventuelt 
Johanne Kellers mail omkring, at specialespecifikke forskningstræningskursus det hører 
undervidereuddannelsesregionerne, og ikke under sundhedsstyrelsen diskuteres. Trine mener 
ikke at det umiddelbart kan laves om, hun har skrevet til Johanne Keller. Efter mødet vil Søren 
informere hende om at mailen er vendt, og at vi ikke mener vi at forholdene kan ændres. 
MB stopper 2021 så vi må begynde at overveje en ny kasser. 
 

9. Næste møde 
 

Mandag den 13. januar 2020 kl10.30 til 14.30 i Odense 
 

 

 

 


