
 

 

 

 
Referat fra møde i uddannelsesudvalget den 6.september 2021 på RH 
Tilstede: Johanne, Trine, Mette, Eva, Maria, Iben og Søren på video 
Afbud: Helle Knudesen 
Referent Iben 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat  
Godkendt 
 
3. Fremtidige kurser 
 

• Status på workshop for uddannelsesansvarlige overlæger- og uddannelsesansvarlige læger 
Trine har skrevet ud til de uddannelsesansvarlige overlæger, der synes ikke at være stor 

interesse for en workshop i november. Vi afventer udgivelsen af den nye målbeskrivelse, og 

vurderer herefter behovet for en eventuel workshop. 

• Status på molekylær patologi 

Henrik Hager har ikke længere har ønske om at være tovholder, vi har ikke umiddelbart andre 

kandidater. Trine kontakter ham igen, for at høre om måske alligevel, kan få hans hjælp til 

afvikling af kurset. 

• Status på digitalt patologi 
Jeg har talt med Niels Marcussen, der tænker at de gerne vil være med til en afvikling af et 
sådant kursus. Jeg vil kontakte Niels Marcussen igen, for at høre om ideer til programmet. 
 

• Status på dermatopatologi kursus 

Lise Mette Gjerdum og Johanne møde med Professor Calonje den 15. september 2021, så vi vil 

høre nærmere fra Johanne. Vi forestiller os en pris på 500 kr for en kursusrække. 

• Patologi for molekylær biologer 
Afventer bestyrelsens møde med de ledende overlæger, for at høre om de vil bakke op om et 

sådant kursus. 

 
4. Evaluering af TS-kurser og andre kurser: 

• Diagnostiske metoder: 02-04.06.2021, Ålborg, fint kursus 
 

 
5. Kommende TS-kurser 

• Hudpatologi 15-17.09.2021, Ålborg, alt ok. 

• Nyre- og urinvejspatologi 13-15.09.2021, RH, alt ok. 

• Introduktionskursus 27.-29.09.2021, RH, alt ok 



 

• Gynækopatologi 10-12.11.2021, OUH, alt ok 

• Molekylær patologi, Henrik Hager vil tage et kursus mere som delkursusleder, men så 
stopper han. Trine taler med ham, om han ikke alligevel vil fortsætte, evt sammen med 
Trine Tram. 

• Hæmatopatologi 13.12. – 15.12.2021, alt ok 
 

 

6. Eventuelt 

• Trine status på målbeskrivelsen, er sendt retur fra SST, udvalget er ved at rette den til 

før den skal returneres til SST, der så endeligt vil godkende målbeskrivelsen. 

• EVA: Patogate systemet skulle bruges til forberedelse på urokurset. Udvikleren på 

systemet kommer med til urokurset, for at høre kritikken. Der vil blive tilbudt kursus for 

delkursus lederne undervejs. 

 

7.  Næste møde 
Mandag den 10. jan kl 9.30 til 13.00 i Odense. 
Til næste møde skal vi gennemgå af timefordelingen af TS-kurserne, samt diskutere hvilke 
videreuddannelseskurser skal vi have fremover. 
 
 


