
 
 

14.januar 2020 
 
Referart fra møde i Uddannelsesudvalget  
Mandag den 13. januar 2020 kl. 10.00-13.30  
Store konference 3. sal, AKP, OUH 
Tilstede: Bjarne W Kristensen, Trine Plesner, Helle Knudsen, Marie Bønnelycke, Mette Nedergård, 
Dea Jepsen, Lada Thomsen, Søren Kragh(på video) og Iben Johnsen. 
Herudover deltagelse af Henrik Hager under punkt 3 på dagsordenen. 
 
Dagsorden 
 

 Godkendelse af dagsorden 
Under eventuelt vil buget 2019 og buget for TS kursus 2020 blive diskuteret. 
 

 Godkendelse af referat fra den 4. okt. 2019. 
Godkendt 

 

 Fremtidige kurser 

 Status molekylært kursus. 
Formatet for det kommende molekylære kursus (november 2020 og forår 2021) 
diskuteres, det aftales at Henrik Hager melder et datoforslag og sender et udkast til et 
program til udvalget. 
 

 Evaluering af TS-kurser og andre kurser: 
 

 Introduktionskursus: 16.09-18.09.2019, RH. Det overvejes at øge undervisningen i 
obduktionsfundene og nedskære den retsmedicinske del. 

 Gynækopatologi: 11.11-13.11.2019, Odense. God evaluering, intet at tilføje. 

 Diagnostiske metoder: 18.11-20.11.2019, Aalborg. Programmet bør tilpasses antallet af 
timer, nogle emner bør generaliseres lidt mere, der efterspørgers et MUP-panel. 

 Hæmatopatologi: 02.12-04.12.2019, Aarhus. Kursuskassen er for stor, der ønskes færre 
cases med enkelte immuner. Programmet, lektionerne bør tilpasses antallet af timer. 

 CNS- og muskepatologi: 06.01-07.01.2020, OUH. Evalueringen er endnu ikke færdig, skal 
med på næste møde. 
 

 
 

 Kommende TS- Kurser 

 Nedre luftvejes patologi: 27.01-29.01.2020, RH. Birgit Guldhammer Skovs sidste kursus. 
Søren spørger Line Bilde Skov Århus om hun ønsker at være delkursusleder alternativt 
underviser på de kommende kurser 

 Fordøjelseskanalens patologi: 29.01-31.01.2020, Herlev. Ok 

 Lever- og pancreas patologi: 23.03-25.03.2020, RH. Ok 



 
 

 Funktionsbeskrivelse for kursistrepræsentanten, opfølgning. 
Den rundsendte funktionsbeskrivelse godkendes, og den samt et standart evalueringsskema 
skal lægges på hjemmesiden. 

 Eventuelt 
Marie Bønnelycke fremlægger regnskabet fra 2019. 
Der er et overskud fra basiskurset på ca 7800kr. 
Der mangler at blive overført de 6000kr der var i overskud fra CSPU, MB har rykket. 
De samlede aktiver er ca 210.000 kr. 
Trine Plesner: Sundhedsstyrelsen har bevilget et mindre beløb end der er søgt, hvorfor der skal 
spares ca 3400kr på hvert kursus. Vi vil dog forsøge at genindføre forplejningen på kurserne, 
ved at flytte lidt rundt på antallet af medhjælper timer. 

 

 Næste møde 

 Rigshospitalet mandag den 4. maj 2020 kl 10.40 til 14.40. 
 
 

 

 

 


