
 

 

 

Referat fra møde i uddannelsesudvalget den 7. juni 
Tilstede: Johanne Keller, Trine Plesner, Søren Krag, Mette Nedergaard, Lada Thomsen og 
Iben Johnsen. Anna Maria Kylbergh og Helle Knudsen med på video. 
Afbud: Eva Gravesen  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat  
Godkendt 
 
3. Fremtidige kurser 

• Molekylært kursus 2021 
Vi satser på at afholde det første kursus i foråret 2022, Johanne kontakter Bjarne 
Kristensen, for at høre nærmere om hvad der er aftalt med Henrik Hager. Planlagt 
afholdt med Henrik Hager I november 2021 I Vejle.  
 

• Kursus i digitalt Patologi 
Et kursus ønske fra DPAS bestyrelse, Iben kontakter Niels Marcussen for at høre 
gruppen for digital patologis holdning og ideer til et sådant kursus.  

 

• Speciale specifik vejleder kursus 
Emnet diskuteres og vi aftaler i stedet, at forsøge os med en workshop for landets 
uddannelses ansvarlige overlæger og yngre læger, hvor emnet skal være den nye 
målbeskrivelse og EPA. Mødet sættes til tirsdag den 23. november. Iben har 
forsøgt at finde et lokal i Odense uden held, hvor for Trine Plesner er kontaktet, og 
hun forsøger at finde et lokale på RH. 
 

• Lise Mette Gjerdum har kontaktet Johanne, da en anerkendt dermatopatolog, 
Professor Calonje, er blevet affilieret professor på Københavns Universitet. 
Hun forslår en virtuel kursusrække, som hun gerne vil være med til at arrangere. 
Uddannelsesudvalget vil gerne deltage med annoncering og tilmelding. Johanne 
kontakter Lise Mette for at aftale nærmere. 
 

• Helle Knudsen fortæller at DPAS bestyrelsen har et ønske om at vi i samarbejde 
med udvalg for molekylærpatologi holder et patologi kursus for molekylær biologer, 
mht på integration og fastholdelse på landets patologi afdelinger. Udvalget finder 
dette relevant. Bestyrelsen vil gerne have et oplæg til kurset som de kan 
præsentere for de ledende overlæger  og Helle vil gå tilbage til bestyrelsen, for at 
finde ud af om de ledende overlæger vil bakke op om et patologikursus for 
molekylærbiologer. Bestyrelsen har møde med de ledende overlæger omkring 
november. 
 

4. Evaluering af TS-kurser og andre kurser: 

• Lever-og pancreaspatologi: 22-24.03.2021, RH, godt kursus  

• Mammapatologi: 13-14.04.2021, Herlev, godt kursus 



 

• Knogle-og bløddelspatologi: 21-23.04.2021, RH, godt kursus, den nye platform 
fungerer godt. 

• Molekylærpatologi: 27-29.04.2021, Vejle, godt kursus 

• Øvre luftveje, hoved-og halspatologi: 04-06.05.2021, RH, godt kursus 
 
 
 
 
 
5.Kommende TS-kurser 

• Diagnostiske metoder: 02-04.06.2021, Ålborg 

• Hudpatologi 

• Nyre- og urinvejspatologi 

• Gynækopatologi 
 
Intet nyt 

 
6. Uddannelsesudvalgets dokumentsite 
Opbygning demonstreres ved Søren. Iben vil ændre lidt i referaternes navne så det 
kommer til at ligge i rækkefølge (år, måned og dag). Herudover skal dagsordnerne lægges 
ind. 
Iben vil ligeledes opdatere dokumentet om udvalgets medlemmer og kontakte Christian 
Brøchner og udvalgets nye medlemmer, så de kan for adgang til sitet. 
 
7. eventuelt 
 
8. Næste møde vil blive den 6/9 kl 10.40 RH, hvor vi skal gennemgå TS-kursernes 
timefordeling. 
 
 
 

 


