
Årsberetning 2022 fra uddannelsesudvalget 
 

Møder i udvalget  

Uddannelsesudvalget har siden sidste generalforsamling i marts 2022 afholdt 3 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.  

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

indsats ved afholdelse af de mange kurser.  

 

Afholdte efteruddannelseskurser 

I maj 2022 havde vi et tværfagligt symposium i hudpatologi om klinikopatologiske 

problemstillinger hvor professor Calonje også holdte sin tiltrædelsesforelæsning. Symposiet 

blev arrangeret af Lise-Mette Gjerdum og Sjællands Universitetshospital, men i samarbejde 

med udvalget. 

I september 2022 afholdte udvalg for digital patologi i samarbejde med uddannelsesudvalget 

et meget velbesøgt kursus om digital patologi. 

 

Kommende efteruddannelseskurser  

Vi er godt i gang med, i samarbejde med udvalg for molekylærpatologi, at planlægge kurser 

om patologi for molekylærbiologer og andre kliniske akademikere. Vi regner med at der bliver 

2 kurser – 1 basis/grund kursus der handler om patologi sådan helt generelt og 1 kursus med 

mere organspecifik patologi. Første gang kurserne afholdes forventer vi at det bliver velbesøgt 

af både nye og mere erfarne kliniske akademikere, men det er meningen at kurserne skal 

gentages hvert eller hvert 2. år som led i en kursusrække som alle kliniske akademikere skal 

gennemføre for at blive autoriserede og i den forbindelse vil det kun være nyligt ansatte der 

skal deltage. Vi håber det første kursus kan blive i efteråret 2023 

Vi arbejder også på at få et kursus/temadag på benene som omhandler supervision/vejledning, 

EPA som kompetence evaluerings værktøj og den nye målbeskrivelse. Vi arbejder på at få 

kurset klar til efteråret 2023. 

 

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  

Lene Gaarsmand Christensen er trådt ind som sekretær i udvalget. Pia Brandt Larsen er trådt 

ind og Anna Maria Kulbergh er trådt ud som kursistrepræsentant. Simon Lenler-Eriksen er 

trådt ind og Helle Knudsen er trådt ud som bestyrelsens repræsentant. Udvalget takker Anna 

Maria og Helle for deres store indsats. 

 

På Uddannelsesudvalgets vegne  

Johanne Lade Keller  

Formand 


