
 

 

 

Referat fra zoom møde i  i uddannelsesudvalget den 1. marts 2021. 
 
Tilstede:  
Bjarne W Kristensen, Trine Plesner, Søren Krag, Helle Knudsen, Marie Bønnelycke, Lada 
Thomsen, Eva Gravesen og Anna Maria Kylbergh 
 
1.Præsentationsrunde 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
3. Godkendelse af referat  
Godkendt 
 
4. Fremtidige kurser 

 Molekylært kursus 2021 
Planlagt afholdt med Henrik Hager I november 2021 I Vejle. Vi ønskes ikke 
umiddelbart at afholde et virtuelt kursus, så vi afventer før yderligere planlægning. 

 Kursus i digitalt Patologi 
Et kursus ønske fra DPAS bestyrelse, vi afventer generalforsamlingen mhp 
sammensætning af det nye uddannelses udvalg. 

 
 
5. Evaluering af TS-kurser. 

 CNS og muskelpatologi: 7-8.01.2021 
God evaluering intet yderligere. 

 Nedre luftvejes patologi: 18-20.01.2021 
God evaluering 

 Hæmatopatologi: 25– 27.01.2021 
OK evaluering (det bør tydeliggøres af forventningerne til kursus kassen er lav, 
diagnostikken er primært baseret på HE). 

 Fordøjelseskanalens patologi: 27– 29.01.2020 
God evaluering 

 
 
6. Kommende TS- kurser 

 Lever-og pancreaspatologi: 22-24.03.2021, RH 

 Mammapatologi: 13-14.04.2021, Herlev 

 Knogle-og bløddelspatologi: 21-23.04.2021, RH 

 Molekylærpatologi: 27-29.04.2021, Vejle 

 Diagnostiske metoder: 02-04.06.2021, RH 

 Øvre luftveje, hoved-og halspatologi: 04-06.2021, RH 
 
Lever og pancreas kurset er planlagt on-line. 
Håber på at kurserne fra april og frem bliver fysiske kurser. 



 

Søren Dalager har takket ja, til at blive ny delkursusleder på hud. 
 
7. Uddannelsesudvalgets dokumentsite 
Tidligere referater er lagt ind på sitet, til næste møde skal alle have prøvet at komme ind 
på sitet. Iben har videresendt mail fra DPAS med log-in info. 
 
8. Kursuskassen 
Det nye system bliver testet på knogle- og bløddelskurset, herefter tilretning, til forventet 
brug på efterårets kurser. 
 
9. Eventuelt 
 
Regnskab ved MB: Udvalgets regnskab for 2020 udkommer med et resultat på 14.730,-, 
hvoraf ca. 6500,- er overskud fra CSPU 2019. Indtægter og udgifter i øvrigt relaterer sig til 
Basiskursus 2020 og afholdt workshop vedr. nyt system til digitale kursuskasser. Aktiver 
pr. ultimo 2020 er ca. 225.000 kr.  
 
 
Tak til Bjarne og Marie for deres store bidrag til uddannelsesudvalget. 
 
10. Næste møde mandag den 12. april fra kl 13-14 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


