
 

Møde i uddannelsesudvalget den 18.Maj 2022 kl.14 med efterfølgende middag. 
Sted: Patologiafdelingen på Rigshospitalet 
Til stede: Johanne Lade Keller, Mette Nedergaard, Trine Plesner, Søren Krag, Simon Lenler-Eriksen, 
Anna Maria Kylberg, Signe Lehn og Lene Gaarsmand Christensen. 
Referent: Lene Gaarsmand Christensen 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat  
Godkendt 

 
3. Konstituering/sammensætning af udvalget 

 Sekretær i UU – Lene Gaarsmand Christensen har meldt sig. 
 
3. Fremtidige kurser 

 Status på molekylær patologi (har stået stille pga Corona…fortsat relevant?) 
 
Skal der være et molekylær kursus, der udbydes af uddannelses udvalget. I så fald, skal der 
findes underviser(e). Det drøftes, om Henrik Hager kunne være et bud på underviser. 
Kurset skal udbydes i samarbejde med DPAS’ molekylær udvalg. Johanne Lade Keller 
spørger Henrik Hager, om han vil være interesseret i at være tovholder på kurset. 
  

 Status på digital patologi (sammen med udvalget for digital patologi) 15/9 2022, Herlev 
 
Johanne har haft korrespondance med Niels Marcussen, der har stået for programmet. 
Johanne rundsender program. 
Uddannelsesudvalget enes om, at skrive til Niels Marcussen og spørge, om det kan komme 
en oplægsholder fra Region Syddanmark og fortælle om foreløbige erfaringer. Oplægget 
kan eventuelt ligge til sidst på dagen. 
Prisen for dagen bliver 500 kr pr. person 
 

 Status på dermatopatologi kursus/symposium 20/5 2022, Roskilde 
 
Uddannelsesudvalget støtter med praktisk arbejde. Uddannelsesudvalget er indstillet på at 
bidrage økonomisk til afholdelse af arrangementet. Der skal foreligge et budget som 
uddannelsesudvalget kan tage stilling til. Der er enighed i udvalget om at bidrage med op 
mod 5.000 kr. 
 

 Patologi for molekylær biologer (sammen med udvalget for molekylærpatologi og DSKA) 
 

Kurset er aktuelt sat på standby, men er ikke opgivet. Der afventes tilbagemelding fra DSKA og 
UMP i fht om kurset evt. skal være en del af en specialistuddannelse for molekylærbiologer og 
–medicinere og dermed hvor stor rollen bliver for UU. 

 



 

4. Evaluering af TS-kurser og andre kurser: 
• CNS- og muskelpatologi 10.01-11.01.2022, RH 

Evalueringerne er gennemgået i udvalget. 

Trine Plesner vil undersøge muligheden for, at undervisningen i hjerneobduktioner kan 
ligge på intro kurset i stedet. 

 

• Nedre luftvejspatologi, 17.01-19.01.2022, RH 

Generelt gode evalueringer. Kritik af at de medbragte cases ikke blev gennemgået 
tilstrækkeligt. 

 

• Fordøjelseskanalens patologi, 26.01-28.01.2022, Herlev 

Overordnet gode kursist evalueringer. Længere snak om forplejning. 

 

• Lever- og pancreaspatologi, 16.03-18.03.2022, RH 

Generelt gode evalueringer. Ønske om mere tid til cases. Det er vanskeligt at honorere 

ønsket om mere tid til kurset, da de ekstra timer i så fald skal tages fra et andet delkursus.  

 

• Mammapatologi, 05.04-06.04.2022, Herlev  

         Generelt gode evalueringer. Ønske om større fokus på patologisvarets betydning for den 

kliniske håndtering af patienten i den inviterede klinikers oplæg. Ønske om flere histologiske 
cases. Kritik af for stor anvendelse af forkortelser i undervisningen. 

 

• Knogle- og bløddelspatologi, 27.04-29.04.2022, RH  

8 af 10 kursister har svaret. 

 

• Øvre luftveje, hoved- og halspatologi, 03.05-05.05.2022, RH 

Evalueringen er endnu ikke afsluttet. 

 

 Opfølgning af molekylærpatologi kursus. Trine ville spørge Henrik Hager, om han måske vil 
fortsætte som delkursusleder. 

 
5. Kommende TS-kurser 
 

 Hudpatologi 21.09-23.09.2022, Aalborg 

 Nyre- og urinvejspatologi 26.09-28.09.2022, RH 

 Gynækopatologi 09.11-11.11.2022, OUH. Doris Schledermann fortsætter som delkursus 
leder for nu. 

 Hæmatopatologi? 

 Introduktionskursus? 

 Diagnostiske metoder? 
 
7. Eventuelt 



 

 Hvilke videreuddannelseskurser skal UU stå for i fremtiden – diskusssion. 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 aftalte sidst at 
diskutere emnet igen. Der står ikke noget i kommissoriet om, at vi er forpligtet til at 
afholde et bestemt antal kurser. 
 
Vi brainstormer lidt over mulige emner for kommende kurser. En idé kunne være at lave en 
liste over mulige emner. Følgende er foreslået: 
 
Simon Lenler-Eriksen: Kursus i rollen som supervisor. Kurset skulle rette sig mod nye 
afd.læger og kursister i sidste del af hoveduddannelsen. Kurset sættes på under punktet: 
Fremtidige kurser til næste møde. 
 
Signe Lehn: Udvikling i afd.læge rollen set i lyset af den nye overenskomst. 
 
Trine Plesner: Temadag om EPA som kompetence evalueringsværktøj. Eventuelt 
eftermiddagsmøde om den nye målbeskrivelse inkl. EPA. Det kunne også være et punkt til 
DPAS’ næste årsmøde. 
 

 Status på målbeskrivelsen 
 
Trine Plesner: Den nye målbeskrivelse for specialet er godkendt. Træder i kraft 1. 
september 2022, hvor den nye logbog også er klar. De nye forløb følger de nye 
målbeskrivelser. Målbeskrivelsen er blevet emnespecifik, og der er kommet mere 
molekylær patologi ind i målbeskrivelsen.  
Kompetence vurderingsmetode: Løbende EPA’er i hvert subspeciale. Der bliver formentlig 
ikke stillet krav om, at EPA’erne skal oploades til logbogen. 
Obduktioner: Krav om obduktioner i introduktionsstillingen bortfalder. Det er fortsat et 
krav i hoveduddannelsen. Der ligges op til, at de uddannelsessøgende læger, der har udført 
obduktioner i deres introduktionsstilling kan få merit for dette i hoveduddannelsen. 
 

 Andet 
Refusion af rejseomkostninger i forbindelse med møder i udd.udvalget: Dokumentation 
sendes til DPAS’ kasserer Helle Knudsen. Marianne Waldstrøm overtager posten som 
kasserer pr. 1. september. 
 
Anna Maria Kylberg har haft sit sidste TS kursus, og træder derfor ud af udvalget som 
kursist repræsentant. Tak til Anna. 
 

8.  Næste møde 
 
Tirsdag d.1. november kl.9.30 på OUH. Lokale følger. 


