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Kursusprogram 2022
OM AXLAB ACADEMY
Axlab ønsker at være en aktiv partner, der er medvirkende til at drive
innovation og kompetenceudvikling indenfor patologien, som i sidste ende
kommer patienterne til gode. Vi ønsker at bidrage med et højt fagligt
niveau og forståelse af den enkelte bioanalytiker og patologs hverdag.
Axlab Academy er vores tilbud til bioanalytikere og patologer, som søger
kompetenceudvikling og sparring med kolleger rundt om i landet.

PRAKTISKE INFORMATIONER
Tilmelding sker på vores hjemmeside www.axlab.dk/axlab-academy
Deltagelse er gratis, men tilmeldingen er bindende. Du er naturligvis
velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

TEMA-DAGE

ERFA-DAGE

ERFARINGER MED
AS-410M SKÆREROBOT

Automatiseret skæring af paraffinblokke
med AS-410M er blevet en integreret del
af arbejdsgangen på mange af landets
patologiafdelinger.
Axlab inviterer derfor til en ERFA-dag,
hvor vi deler viden og ideer. ERFA-dagen
vil bestå af brugerpræsentationer, som
giver indblik i anvendelsen af AS-410M
rundt om i landet.
Der følges op med en spørgetime, og
evt. spørgsmål må meget gerne indsendes inden ERFA-dagen.

NORDIC TOTALYS USER
MEETING 2022

This year’s Nordic Totalys User meeting
will zoom in on preparing for going digital within cytology. There will be speeches
on how to prepare for digital scanning of
slides and how to transfer from the old FocalPoint solution to new options.
You will also get the chance to hear about
the latest developments on the Totalys
multiprocessor and what has happened
for Totalys/SurePath in the international
cytology community by BD’s product specialist.
There will also be a dedicated session for
questions on your daily work with Totalys.

MULIGHEDER MED
DIGITAL ARKIVERING

På denne ERFA-dag sætter vi fokus på
nye innovative løsninger, der gør det hurtigere og mere enkelt at arkivere blokke.
Aarhus Universitetshospital lægger
lokaler til, så vi kan se, hvordan løsningen
fungerer i praksis. De projektansvarlige
vil redegøre for ideen og tankerne bag
projektet, og superbrugerne af systemet
vil fortælle om det daglige arbejde med
digital arkivering.
Vi vil også berøre håndteringen af integration til patologisystemet, så arkivering
indgår som en integreret del af arbejdsgangen i de bagvedliggende IT-systemer.

VÆVSPRÆPARERING
På denne ERFA-dag vil vi fokusere på
praktiske erfaringer med vævspræparering på MAGNUS og Pathos Delta via
brugerpræsentationer.
Vi har inviteret Milestones produktspecialist som vil give tips og tricks. Produktspecialisten vil også fortælle om, hvordan nye
innovative teknologier kan styrke sporbarhed og dokumentation for prøvens gang
gennem patologilaboratoriet.
Der vil selvfølgelig også være tid til
erfaringsudveksling om udfordringer i
arbejdet med vævspræparering.

Dato: 30. marts 2022

Dato: 6. april 2022

Dato: 5. maj 2022

Dato: 15. september 2022

Tid:

Tid:

Tid:

Tid:

10.00 – 15.30

10.00 – 15.00

10.00 – 14.15

Læs mere og meld dig til på axlab.dk/axlab-academy

10.00 – 15.00

FREMTIDENS
PATOLOGI-LAB

På denne TEMA-dag ser vi nærmere på
aktuelle tendenser inden for automatisering samt, hvilke krav overgangen til
digital patologi stiller.
Vi har inviteret Niels Marcussen, ledende
overlæge og professor i patologi, til at
fortælle om Region Syds erfaringer med
overgang til digital patologi.
Derudover vil Marco Bellini, Anatomical
Pathology Manager hos Enpeco, fortælle
om udfordringerne ved automatisering af
arbejdsgangene i patologilaboratoriet.

Dato: 28. april 2022
Tid:

10.00 – 15.00

FORANDRINGSLEDELSE

På denne TEMA-dag belyser vi, hvordan
du som leder skaber og bevarer motivation hos dine medarbejdere.
Vores gæsteforedragsholder Line Lyst,
Chief Entrepreneur i Store Nord, vil fortælle om mekanismerne bag forandring,
og hvordan du får organisationen med.
Dersuden vil der være cases fra landets
patologiafdelinger samt mulighed for at
sparre og udveksle erfaringer om arbejdet med forandringsledelse.

Dato: 12. oktober 2022
Tid:

10.00 – 15.00

HANDS-ON

FREMTIDENS
BIOANALYTIKER

Dagen er dedikeret til studerende på
bioanalytikeruddannelsen. Axlab ønsker
at bidrage til udviklingen af bioanalytikerfaget, og vi introducerer derfor denne
TEMA-dag som et nyt tiltag.
Axlabs bioanalytikere vil fortælle om
deres overgang fra studielivet til arbejdslivet, samt hvilke udfordringer og muligheder de har mødt. Vi vil også komme ind
på de forskellige jobmuligheder, der er
som bioanalytiker.
Desuden vil der være et indlæg om, hvordan man som studerende bedst muligt
forbereder sig på jobsamtaler og på det
første job.

Dato: Kommer snart
Tid:

12.00 – 15.00

Læs mere og meld dig til på axlab.dk/axlab-academy

SPECIALTILPASSEDE
TRÆNINGSFORLØB

Specialtilpassede træningsforløb
Vi tilbyder også specialtilpassede
forløb i mikrotomi og frys samt træning
for medicoteknikere. Disse forløb
tilrettelægges i samarbejde med den
enkelte afdeling.
Hvis du er interesseret i et forløb, kan du
skrive til axlab@axlab.dk eller ringe
35 43 18 81.

