
 
 

      
      4.maj 2020 
Referart fra møde i Uddannelsesudvalget  
Mandag den 4. maj 2020 kl. 10.00-12.00, mødet er afholdt som telefonmøde 
Tilstede: Bjarne W Kristensen, Trine Plesner, Helle Knudsen, Marie Bønnelycke, Mette Nedergård, 
Dea Jepsen, Lada Thomsen, Søren Kragh og Iben Johnsen. 
Herudover deltagelse af Henrik Hager under punktet med molekylært kursus. 
Dagsorden 
 

 Dagsordenen godkendt 
 

 Referat fra den 13.januar 2020 godkendt 
 

 Fremtidige kurser 

 Status molekylært kursus. 
På grund af Corona situationen flyttes de molekylære kurser til efteråret 2021 og foråret 
2022. Kurset skal afholdes i Vejle Henrik Hager vil booke lokaler og komme med 
datoforslag. Til generalforsamlingen 2021 vil Bjarne under årsberetningen lave reklame for 
kurset og opfordre til at udfyldelse at spørgeskema under generalforsamlingen 
(spørgeskemaet vil blive lagt på stolene). Henrik Hager vil lavet et udkast til spørgeskemaet 
og rundsende det i gruppen. 
 

 Evaluering af TS-kurser: 
 

 CNS- og muskelpatologi: 06.01-07.01.2020, OUH. God evaluering, Bjarne vil opdatere 
kursuskassen.  

 Nedre luftvejes patologi: 27.01-29.01.2020, RH. God evaluering, Birgit Guldhammer Skovs 
sidste kursus som delkursusleder. Sara Rørvig bliver ny delkursusleder, Line Bille Madsen 
fra Århus vil meget gerne deltage i undervisningen. 

 Fordøjelseskanalens patologi: 29.01-31.01.2020, Herlev. God evaluering. 
 

 
Aflyste kurser: 
Grundet SST har haft aflyst alle kurser i marts, april, maj og juni. Det drejer sig om Lever- og 
pancreas patologi, Knogle- og bløddelspatologi, molekylær patologi, ØNH- patologi og 
mammapatologi. Alle kurserne er flyttet til efteråret, Trine Plesner er ved at få mingeleret de 
sidste datoer på plads. Et af kursist holdene vil få 4 kurser i efteråret, hvorfor vil vi opfordre til at 
deadlines med kursuskasserne skal overholdes, der må maksimalt være 15 cases. 
 

 Kommende TS- Kurser 
Datoerne er ved at blive udmeldt, kommer snarest på hjemmesiden. 
 
 



 
 Information fra Trine vedr. ”kursuskasser” 

Den planlagte kursuskasse system, vil blive lukket ned. Firmaet meddelte at de ville servicere 
os i 2 år i stedet for de planlagte 5 år, de tilbød også at vi kunne trække os fra kontakten. 
Christian Brøchner er nu med i en større gruppe med andre (bl.a. KU), der også er ramt af 
firmaets nedlukning af systemet, det samlet vil undersøge mulighederne for et nyt system. 
I første omgang vil kursuskassen blive lagt på USB-pen, der skal afleveres efter endt kursus. De 
indscannede slides gemmes til senere at kunne uploades i et nyt system 

 

 Eventuelt 
CSPU19 overskuddet er overført til uddannelsesudvalget. 
DPAS bestyrelsen har konstitueret sig, og Helle fortsætter som bestyrelses repræsentant. 
Det aftales at på grund at kursus aflysninger, vil 3. årskursist repræsentanten forsætte til og 
med januar 2021. 
 

 Næste møde bliver mandag den 29.oktober 2020, RH fra kl 10.40 til 14.40 
 

 

 

 


