
 
 

      
1. december 

2020 
Referart fra møde i Uddannelsesudvalget  
 
Torsdag den 26-11-2020 
Tilstede: Bjarne W Kristensen, Trine Plesner, Helle Knudsen, Marie Bønnelycke, Mette Nedergård, 
Dea Jepsen, Søren Kragh, Eva Gravesen og Iben Johnsen. 
Afbud:  Lada Thomsen 
Dagsorden 
 
1. Dagsordenen godkendt 
 
2. Referat fra den 4. maj 2020 godkendt 
 
3. Fremtidige kurser 

 Status molekylært kursus. 
På grund af Corona situationen flyttes de molekylære kurser til efteråret 2021 og foråret 
2022, ved fortsatte restriktioner kan kurset evt blive afholdt viruelt. 

 DPAS´ bestyrelse har spurgt om vi kunne tænke os at holde et kursus i digital patologi, det 
er der generelt positiv stemning for, og punktet vil blive sat på dagsordenen til næste 
møde. 
 

4. Evaluering af TS-kurser: 
 

 Hudpatologi: 26. – 28.08.2020, Århus. Blev afholdt som et virtuelt kursus og fik stor ros. 
 Lever- og pancreaspatologi: 09. – 11.09.2020, RH. Generelt en god evaluering, der blev dog 

efterlyst mere tid til case gennemgang. 
 Introduktionskursus: 14. – 16.09.2020, RH. God evaluering, der blev dog ønsket cases til 

hjertekar undervisningen. TP har overvejet mere tid til cytologien, og det overvejes også om 
makroundervisningen af hjerneobduktionen skal flyttes hertil. 

 Nyre- og urinvejspatologi: 21. – 23.09.2020, RH. God evaluering, der ønskes mere tid til cases 
og workshop. 

 Øvre luftveje, hoved- og halspatologi: 28. – 30.09.2020, RH.  God evaluering. 
 Knogle- og bløddelspatologi: 05. – 07.10.2020, RH. God evaluering, skal dog være 

opmærksom på lydkvaliteten i et stort lokale. 
 Mammapatologi: 20. 21.10.2020, Herlev. God evaluering, der efterspørges mere tid til cases og 

workshop. Flere af de indscannede slides er ikke i god kvalitet. 
 Molekylærpatologi: 26. – 28.10.2020, Vejle. God evaluering. 
 Gynækopatologi: 11.11. – 13.11.2020, OUH. God evaluering, kvaliteten af kursuskassen er ikke 

så god. 
 Diagnostiske metoder: AFLYST. 

 
 
5. Kommende TS- Kurser 



 
 CNS og muskelpatologi: 7-8.01.2021. Makrodemonstrationer er aflyst grundet Corona. 
 Nedre luftvejes patologi: 18-20.01.2021. Der arbejdes på kursuskassen 
 Hæmatopatologi: 25. – 27.01.2021. Det arbejdes på kursuskassen. 
 Fordøjelseskanalens patologi: 27. – 29.01.2020. Der indsamles cases til kursuskassen. 

 
 

 
 

6. Eventuelt 
Information fra Trine vedr. ”kursuskasser”. Der er et nyt system i spil, der virker meget 
intuitivt, og indeholder de faciliteter der ønskes. Der afventes endeligt godkendelse af 
financieringen fra de ledende overlæger. 
 
Nyt fra bestyrelsen ved Helle. Det seneste godkendte referart skal sendes til Sus, så lægger hun 
det på hjemmesiden. De øvrige referater, skal lægges på udd. udvalgets site, jævnfør mail fra 
Christian Brøchner fra den 22.92020. 
Helle vil meddelefølgende til bestyrelsen: Søren er på valg og ønsker genvalg. Marie falder for 

tidsgrænsen og der skal således vælges et nyt medlem. Bjarne er på valg, og ønsker desværre 

ikke genvalg. 

 

Der er sendt udkast af den nye målbeskrivelse til fagspecifikke personer. Herefter skal den 

sendes til de uddannelsesansvarlige overlæger, bestyrelsen og slutteligt til sundhedsstyrelsen, 

målet er at den skal træde i kraft den 1.maj 2021. 

 

Marie beretter at der har været problemer med deltager listen på basiskurset. Helle informerer 

om at det i fremtiden formentligt vil blive et 2-dages kursus. 

 

 
 

 
7. Næste møde bliver mandag den 1. marts fra kl 12.30-15-30 som videomøde. 

Marie vil undersøge muligheden for at holde det som et zoommøde. 
 
Emner til næste møde uddannelsesudvalgets ”nye site” på hjemmesiden og et fremtidigt 
digitalkursus. 

 

 

 


