
Årsberetning 2021 fra uddannelsesudvalget 
 

Møder i udvalget  

Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling i marts 2021 afholdt 4 ordinære 

møder. Vi har evalueret de afholdte specialespecifikke kurser, samt forberedt nye kurser og 

tilpasset kursusindhold.  

 

Specialespecifikke kurser og forskningstræning  

En af udvalgets kerneopgaver er evaluering, planlægning og løbende optimering af TS-kurser. 

På trods af COVID-19 situationen er alle kurserne blevet afholdt med fysisk mødedeltagelse og 

ingen af kurserne er blevet udsat. De tidligere udskudte kurser er også blevet afviklet. 

Kurserne har generelt meget gode evalueringer. Patogate, den nye digitale platform til deling 

og evaluering af de virtuelle kursuskasser, er blevet godt modtaget og fungerer i praksis. 

Udvalget takker hovedkursuslederen, samt alle delkursusledere og undervisere for deres store 

indsats ved afholdelse af de mange kurser.  

 

Kommende efteruddannelseskurser  

På grund af COVID-19 situationen har kursusaktiviteten i det forgangne år været helt 

stillestående, men vi barsler med flere nye kurser i den kommende tid. Til maj 2022 (20/5) er 

der planlagt et symposium i hudpatologi om klinikopatologiske problemstillinger hvor professor 

Calonje også holder sin tiltrædelsesforelæsning. Symposiet arrangeres primært af Lise-Mette 

Gjerdum og Sjællands Universitetshospital men i samarbejde med udvalget. Udvalget er også 

med til at arrangere et kursus i digital patologi som er planlagt at blive i efteråret 2022 (15/9). 

Derudover håber vi snarest muligt at kunne påbegynde planlægningen af et kursus om 

patologi for molekylærbiologer i samarbejde med udvalg for molekylærpatologi. 

 

Udvalgets økonomi  

Udvalgets økonomi er fortsat sund og med et overskud i det samlede regnskab. Vi har 

foreløbig gode betingelser til at planlægge de kommende kurser.  

 

Uddannelsesudvalget  

Iben B G Johnsen træder ud af udvalget ved denne generalforsamling efter mange års tro  

tjeneste på sekretærposten. Lada Thomsen er trådt ud som kursistrepræsentant. Udvalget 

takker Iben og Lada for deres store indsats. Johanne Lade Keller har overtaget 

formandsposten efter Bjarne Winther Kristensen. Udvalget takker Bjarne Winther Kristensen 

for et godt samarbejde. Mette K Nedergaard er trådt ind som menigt medlem. Signe Lehn er 

trådt ind som kursistrepræsentant. 

 

På Uddannelsesudvalgets vegne  

Johanne Lade Keller  

Formand 


