
Referat for møde i uddannelses udvalget den 10. januar 2022 på OUH. 

Tilstede: Johanne, Trine, Søren, Mette, Eva, Signe, Iben og Helle på video. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat  

Godkendt 

3. Fremtidige kurser 

 Molekylær patologi, afventer yderligere grundet corona situationen. 

 Digital patologi, vi afventer yderligere udmelding fra Niels Marcussen og udvalg for digital patologi i 

forhold til dato (efter mødet afklaret at det formentlig bliver 15/9 2022). Iben vil gerne være 

behjælpelig med det praktiske i forbindelse med kurset. 

 Dermatopatologi, Johanne og Lise Mette Gjerdrum har være i kontakt med Professor Calonje, de 

har aftalt et tiltrædelsesseminar og symposium den 20. maj 2022 kl 12-16. Det vil blive attraktivt 

for både patologer og dermatologer. Vores andel er, at stå for annonceringen på DPAS 

hjemmeside. Johanne og Mette vil holde et møde med Lise Mette. 

 Patologi for molekylær biologer, forslaget har været ved DPAS bestyrelsen vendt med de ledende 

overlæger på landets patologi afdelinger, der bakker op om et sådant kursus. Johanne vil kontakte 

Louise Klarskov (formand for udvalget i molekylær patologi). 

4. Evaluering af TS-kurser og andre 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. Trine vil overveje om der skal sættes mere tid af til 
pitfalls. 

 Gynækopatologi 10.-12.11.2021, OUH, alt ok 

 Hæmatopatologi 13.15.12.2021, Århus, ok 

 Diagnostiske metoder 01.-03.12.2021, Ålborg. Transportudgifterne bør sættes ned. Trine vil spørge 
om Rasmus Røge vil være ny delkursusleder, når Henrik Hager stopper. 

 
5. Kommende TS-kurser 

 CNS- og muskelpatologi 10.01-11.01.2022, RH, gennemføres nu, da der ikke har været udmeldinger 
fra sundhedsstyrelsen. 

 Nedre luftvejespatologi, 17.01-19.01.2022, RH, alt ok. 

 Fordøjelseskanalens patologi, 26.01-28.01.2022, Herlev, alt ok. 

 Lever- og pancreaspatologi, 16.03-18.03.2022, RH, alt ok. 

 Mammapatologi, 05.04-06.04.2022, Herlev, alt ok. 

 Knogle- og bløddelspatologi, 27.04-29.04.2022, RH, alt ok. 

 Øvre luftveje, hoved- og halspatologi, 03.05-05.05.2022, RH, alt ok. 

 Opfølgning af molekylærpatologi kursus. Trine spørger Henrik Hager, om han vil fortsætte som 
delkursusleder. 
 

 



6. Timefordeling af TS-kurser: 

 Der er ikke nogen delkursusledere, der har ytret ønske om flere timer. 
 
 7. Eventuelt: 

 Hvilke videreuddannelseskurser skal udvalget stå for i fremtiden? Det er svært at finde 
overordnede/generelle emner til store kurser og vi bliver mere og mere subspecialiserede og derfor 
mere optaget af specifikke subspeciale relaterede emner som nok bedre varetages af 
subspecialegrupper, DMCG’er eller lignende. Vi vil diskutere emnet igen på et kommende møde. 
Der står ikke noget i kommissoriet om, at vi er forpligtet til at afholde et bestemt antal kurser. 

 Status målbeskrivelsen, afventer godkendelse fra sundhedsstyrelsen. 

 Status Patogate, fungerer godt. Der sendes løbende evalueringer, og problemerne løses hurtigt. 

 Sundhedsstyrelsens revision af den lægelige videreuddannelse og forslag om sammenlægning af 

laboratoriespecialer. Vi tænker ikke det har betydning for patologien, som er et stort 

laboratoriespeciale. 

 Nyt medlem Iben træder ud, bestyrelsen har nye mulige kandidater. 

 Årsmødet, Johanne laver et udkast til årsberetningen, som sendes ud til udvalgets medlemmer til 
kommentering. Søren kontakter Marie Bønnelycke mhp formalia vedrørende regnskabet. 

 
8. Næste møde: 
Onsdag den 18. maj RH kl. 14-17, og efterfølgende middag. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


