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KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN 
 
 
De overordnede kompetencer i målbeskrivelsen danner basis for kompetencelisten, hvor 
der findes en detaljeret beskrivelse af den viden, de færdigheder og holdninger, den ud-
dannelsessøgende skal erhverve sig i uddannelsen.  
 
Listen er tænkt som et arbejdsredskab, som kan sikre løbende dokumentation for gen-
nemgåede uddannelseselementer og dermed hjælpe underskriveren af kompetence pkt. 4 
i målbeskrivelsen. 
 
Det er hensigten, at de organsystemer, der findes i hoveduddannelsesforløbet, underskri-
ves løbende under de enkelte organpunkter. 
 
Såfremt en prøvetype i et organsystem ikke forefindes på afdelingen, noteres dette i kom-
petencelisten som "ikke tilgængeligt", og der underskrives i rubrikken under organsyste-
met, når kompetencerne for de øvrige prøvetyper er opnået. 
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HUD 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Hudstansebiopsier 
 

Inflammatoriske 
hudlidelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forandringer i det 
kollagene og elasti-
ske væv og kutane 
aflejringer 

Har kendskab til de 
10 reaktionsmønstre 
(psoriasiform derma-
titis, spongiøs der-
matitis, interfase-
dermatitis, bulløs 
dermatitis, peri-
vaskulær dermatitis 
uden epidermale 
forandringer, nodu-
lær dermatitis, diffus 
dermatitis, pannikuli-
tis, vaskulitis, granu-
lomatøs inflammati-
on) ved inflammato-
riske hudlidelser, 
som er grundlaget 
for den diagnostiske 
algoritme. 
 
 
 
Har et detaljeret 
kendskab til histolo-
gien af huden og et 
arbejdskendskab til 
karakteristika ved de 
hyppigste forandrin-
ger i kollagen og 
elastisk væv. 

Kan genkende de 
vigtigste dermatoser 
indenfor hvert af de 
10 reaktionsmøn-
stre.  
 
Kan give differenti-
aldiagnoser basere-
de på de primære 
observationer og 
den kliniske historie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan genkende for-
andringer i kollagen 
og elastisk væv 
samt kutane aflejrin-
ger og kutane muci-
noser og de almin-
delige diagnostiske 
forandringer, der er 
vigtige for diagno-
sen. 

Biopsier, curretage-
materialer og resek-
tater 

Cyster Har kendskab til 
histopatologiske ka-
rakteristika af de 
mest almindelige 
kutane cyster. 

Kan genkende kuta-
ne cyster og de al-
mindelige diagnosti-
ske forandringer, der 
er vigtige for diagno-
sen. 

 Præmaligne og ma-
ligne forandringer i 
keratinocyttumorer 

Har kendskab til de 
kliniske og histopa-
tologiske forandrin-
ger ved de mest al-
mindelige præmalig-
ne og maligne hud-
forandringer. 

Kan udtage snit fra 
et hudresektat inklu-
derende dokumenta-
tion om resektions-
rande. 
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Har detaljeret kend-
skab til ætiologien 
og patogenesen af 
epiteliale præmalig-
ne og maligne for-
andringer i huden. 

 Melanocytære tu-
morer 

Kender de histopato-
logiske forandringer 
ved melanocytære 
hudtumorer. 
Er opmærksom på 
de diagnostiske 
faldgruber. 
Har overordnet 
kendskab til histo-
genesen og de mo-
lekylære aspekter af 
melanocytære hud-
læsioner. 
Kender de histologi-
ske forandringer, der 
er af prognostisk 
signifikans ved me-
lanomer. 

Kan udtage materia-
le fra et resektat til at 
stille diagnosen in-
klusiv dokumentati-
on af resektionsran-
denne. 
 
Kan diagnosticere 
forskellige former for 
benigne nævi og 
klassiske maligne 
melanomer og ind-
dele dem i underty-
per. 

 Adnekstumorer Har kendskab til 
histopatologien og 
de vigtigste kliniske 
forandringer ved de 
mest almindelige 
kutane adnekstumo-
rer. 
 
Ved hvilke hud ad-
nekstumorer, der 
kan ses sammen 
med andre viscerale 
cancere. 

Kan udtage materia-
le fra et resektat til at 
stille diagnosen og 
dokumentere resek-
tionsrandene. 
 
 
 
Kan diagnosticere 
benigne og maligne 
adnekstumorer. 
 

Biopsier eller resek-
tater   

Hudens kutane lym-
fomer  

Har kendskab til de 
histopatologiske og 
kliniske forandringer 
ved de hyppigste 
kutane lymfomer. 
 

Kan diagnosticere 
de mest almindelige 
kutane lymfomer 
(mycosis fungoides, 
storcellet anaplastisk 
T-cellelymfom). 

   Bløddelstumorer Har kendskab til de 
mest almindelige 
histopatologiske ka-
rakteristika ved de 
hyppigste bløddels-

Kan diagnosticere 
de mest almindelige 
tumorer, der udviser 
vaskulær, lymfatisk, 
muskel, fibrøs, fibro-
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tumorer i huden histiocytær og 
histiocytær differen-
tiering. 

 Neurale og neu-
roendokrine tumo-
rer 

Har kendskab til 
histopatologiske 
karakteristika ved de 
mest almindelige 
kutane neurale og 
neuroendokrine tu-
morer. 

Kan diagnosticere 
de almindeligste 
neurale og neuroen-
dokrine tumorer. 

 Kutane metastaser  
 

Kan diagnosticere 
metastaser i huden. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation og stadieinddeling  
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder og evt. fluorescens.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig 
diagnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning, behandling og kontrol. 
Holdning  
Kender risikofaktorer (f.eks. soleksposition). 
Erkender at inflammatorisk dermatopatologi er et komplekst område og søger ekspertbi-
stand ved tvivl. 
Søger ekspertbistand ved de fleste tilfælde af kutane lymfomer. 
Forstår betydningen af den histopatologiske diagnose for behandlingen og agerer deref-
ter. 

 

Dato og underskrift: 
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MAMMA 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Cytologi/biopsi Inflammation 
 
 
 
 
 
Benign/hyperplastisk 
forandringer 
 
 
 
 
 
Neoplasi 
 
 
 

Har viden om in-
flammation og årsa-
ger hertil. 
 
 
 
Har viden om de 
hyppigst forekom-
mende benigne og 
maligne tumortyper. 
 
 
 
Kender deres cyto-
logiske og histologi-
ske karakteristika og 
har kendskab til den 
molekylære bag-
grund. 

Kan skelne benigne fra 
maligne læsioner på 
FNA. 
 
 
 
Kan diagnosticere og 
klassificere cancer og 
genkende de mest al-
mindelige benigne foran-
dringer på grovnålsbiop-
si. 

Resektater og 
ektomier 
  

Benigne/ 
hyperplastiske 
forandringer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neoplasi 

Har viden om benig-
ne/hyperplastiske 
forandringer og den 
associerede relative 
risiko for udvikling af 
cancer. 
 
 
 
 
 
 
Har viden om in situ 
forandringer og den 
associerede relative 
risiko for udvikling af 
cancer. 
 
Har detaljeret viden 
om ætiologi, patoge-
nese og histopatolo-
gi af arvelig og spo-
radisk cancer og har 
kendskab til moleky-
lære aspekter og 

Kan udskære et resektat, 
herunder sætte den ma-
kroskopiske vurdering i 
relation til radiologiske 
fund. 
 
Kan histologisk diagno-
sticere normale fysiologi-
ske og benigne/  
hyperplastiske forandrin-
ger. 
 
Kan histologisk diagno-
sticere og klassificere in 
situ forandringer. 
 
 
 
Kan histologisk diagno-
sticere og gradere can-
cer. 
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effekter af præ-
operativ behandling. 

 
 

Sentinel lymfe-
knude og  
aksilresektat 

Neoplasi Har viden om klassi-
fikation af tumorud-
bredning i sentinel 
lymfeknude og øvri-
ge lymfeknuder, kri-
terier for ekstranodal 
tumorvækst. 

Kan håndtere sentinel 
lymfeknude inkl. fry-
sesnitsprocedure  
 
Kan udskære aksilresek-
tat. 
 
Kan diagnosticere lymfe-
knudemetastaser inkl. 
enkeltcelleinfiltration. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder, inkl. in situ hybridise-
ring.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning og opfølgning. 
Forståelse af de kliniske konsekvenser ved en stillet diagnose, bl.a. i forbindelse med 
skelnen mellem in situ forandringer og invasivt karcinom.  
Holdning  
Samarbejder i multidisciplinære mammateams. 

 

Dato og underskrift: 
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BLOD OG KNOGLEMARV 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Udstrygning af 
blod og knogle-
marv 

Infektion og an-
dre non-
neoplastiske  
tillstande 
 
 
 
 
Primære 
neoplasier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekundære 
neoplasier 

Har et detaljeret kendskab 
til cytologien af de forskel-
lige cellelinjer i knogle-
marven og af specielle 
infektioner lokaliseret i 
knoglemarven / blodet. 
  
 
Kende de cytologiske ka-
rakterisktika af maligne 
hæmatopoietiske celler 
inklusiv malignt lymfom. 
Kende (WHO) klassifikati-
onen af maligne primære 
knoglemarvssygdomme.  
 
 
 
 
 
 
Har kendskab til de hyp-
pigst forekommende se-
kundære tumortyper i 
knoglemarven og deres 
cytologiske udseende inkl. 
malignt lymfom. 

Kan diagnosticere de 
mest almindelige 
knoglemarvsinfektio-
ner og andre non-
neoplastiske tilstande. 
 
 
 
Kan diagnosticere 
akut leukæmi.  
Genkende andre ma-
ligne primære knog-
lemarvssygdomme 
uden nødvendigvis at 
kunne klassificere 
dem. 
Kan diagnosticere de 
hyppigste metastaser 
i knoglemarven. 
 
 
Kan diagnosticere 
almindeligt forekom-
mende maligne lym-
fomer. 
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Koagelmateriale 
og knoglebiopsi 

Infektioner og 
andre non-
neoplastiske 
tilstande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primære 
neoplasier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekundære 
neoplasier 

Har kendskab til histologi-
en af knoglemarv relateret 
til forskellige aldre og al-
mindelige infektioner og 
andre non-neoplastiske 
tilstande lokaliseret i mar-
ven. 
 
Kende histologiske for-
skelle mellem reaktive og 
maligne lymfoide infiltra-
ter. 
 
 
Kende WHO klassifikatio-
nen af neoplastiske pri-
mære knoglemarvssyg-
domme. 
Kende vigtige genetiske 
forandringer og deres be-
tydning for prognosen. 
 
 
 
 
 
 
Har detaljeret kendskab til 
de hyppigst forekommen-
de sekundære tumorer i 
knoglemarven og deres 
morfologiske karakteristi-
ka inklusiv malignt lymfom 
(og kende deres vækst-
mønstre). 

Kan diagnosticere de 
mest almindelige in-
fektioner og kan diffe-
rentiere mellem reak-
tive og neoplastiske 
lymfoide infiltrater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan differentiere mel-
lem AML (akut mye-
loid leukæmi) og 
CMPN (kronisk mye-
loproliferativ neoplasi)  
Genkende andre ma-
ligne primære knog-
lemarvssygdomme 
uden nødvendigvis at 
kunne klassificere 
dem. 
 
 
Kan diagnosticere og 
klassificere hovedpar-
ten af metastaser 
 
Kan diagnosticere de 
mest almindelige ma-
ligne lymfomer i hen-
hold til WHO klassifi-
kation. 
 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 biobankmateriale 
 klassifikation  
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunundersøgelser og evt. specialfarvninger og molekylærbiologiske me-
toder.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning.  
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Holdning  
Konsultere en subspecialiseret hæmatopatolog ved de fleste tilfælde af neoplastiske hæ-
matologiske knoglemarvssygdomme. 
Kender betydningen af diagnostik på basis af morfologi inkl. immunundersøgelser, moleky-
lærbiologiske metoder og cytogenetik. 

 

Dato og underskrift: 
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LYMFOIDE ORGANER 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Lymfeknude,  
finnålsaspirat 

Benign eller 
malign 

Har detaljeret kendskab til det  
cytologiske billede af en  
lymfeknude. 
 
Kender de morfologiske karak-
teristika ved malignitet. 
 
Kender begrænsningerne ved at 
diagnosticere på FNA fra lymfe-
knuder. 

Kan diagnosticere 
benign 
lymfadenopati. 
 
Kan angive lym-
fommistanke. 
 
Kan diagnosticere 
metastaser. 

Lymfeknudebiopsi, 
resektat og milt 

Reaktive  
tilstande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primære 
neoplasier 
 
 
 
 
 
 
Sekundære 
neoplasier 

Har et detaljeret kendskab til 
histofysiologien af et immunre-
spons og har kendskab til de 
(immun) histokemiske og mole-
kylære markører, der karakteri-
serer forskellige modningstrin 
og aktivering af immunkompe-
tente celler.  
 
Kende årsagerne til reaktive 
lymfadenopatier og non-
neoplastiske former for spleno-
megali. 
 
Har kendskab til de mest almin-
delige maligne lymfomer. Kan 
kende deres histologiske og 
immunhistologiske udseende og 
har kendskab til den molekylære 
baggrund. 
 
 
Har kendskab til de hyppigst 
forekommende metastaser i 
lymfeknuder og deres morfolo-
giske og immunhistokemiske 
karakteristika. 

Kan udskære en 
milt. 
 
Kan diagnosticere 
reaktive inkl. infekti-
øse tilstande i en 
lymfeknude og i mil-
ten. 
 
 
 
 
 
Kan diagnosticere 
og klassificere de 
hyppigste maligne 
lymfomer. 
 
 
 
 
Kan diagnosticere 
hovedparten af me-
tastaser. 
 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation  
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 
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Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder. 
Har kendskab til de cytogenetiske teknikker der kan anvendes supplerende til at stille di-
agnosen.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning. 
Holdning: 
Konsulterer en subspecialiseret hæmatopatolog ved de fleste maligne lymfomer.  
Forstår de kliniske konsekvenser af en stillet diagnose.  

 

Dato og underskrift: 
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KNOGLER, LED OG BLØDELE 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Biopsier Generelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledforandringer 

Har overordnet 
kendskab til medfød-
te knogleforandrin-
ger. 
 
Har overordnet 
kendskab til histolo-
gien og lokalisatio-
ner af benigne og 
maligne knogletumo-
rer. 
 
Har kendskab til in-
flammatoriske og 
degenerative ledfor-
andringer. 

Kan diagnosticere 
de mest almindelige 
knogle- og bruskfor-
andringer inklusiv 
aflejringssygdomme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kan diagnosticere 
de mest almindelige 
ledsygdomme. 

Resektater og ek-
tomier 

Neoplasier Kender de alminde-
lige tumorer fra for-
skellige typer af 
bløddelsvæv. 
 
 
Har kendskab til den 
makroskopiske 
håndtering af resek-
tater. 
 
Har kendskab til be-
tydningen af billed-
diagnostik ved diag-
nosen af neoplasti-
ske sygdomme. 
 
Har overordnet 
kendskab til stadie-
inddeling. 

Kan diagnosticere 
benigne og de mest 
almindelige maligne 
tumorer i blød-
delsvæv. 
 
Kan udskære resek-
tater. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation  
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 
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Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig 
diagnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning, behandling og kontrol. 
Holdning  
Søger eksperthjælp hvis det er nødvendigt ved komplicerede resektater/amputationer. 
Konsulterer en specialist i de fleste tilfælde af malignitet. 
Deltager i og rådfører sig med multidisciplinære teams ved maligne knogletumorer. 

 

Dato og underskrift: 
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HJERTE OG KAR 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Kar, biopsi og 
obduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjerte, obdukti-
on 
 

Arteriosklerose 
Inflammationer 
Tromber og embo-
lier 
 
 
 
 
 
 
Aflejringssygdomme 
 
 
Inflammationer 
Vækstforstyrrelser 
Neoplasier 

Kan redegøre for ate-
roskleotisk sygdom 
og komplikationer til 
denne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har kendskab til kar-
diomyopatier. 
 
Kan redegøre for 
klapsygdomme. 
 
Kan redegøre for in-
flammationer i endo- 
og myokardium. 
 
Kan redegøre for pa-
tofysiologien ved hjer-
te-karsygdomme og 
interventioner som 
stent og by-pass ope-
rationer. 

Kan diagnosticere de 
mest almindelige vasku-
litter. 
 
Kan diagnosticere ate-
rosklerotiske og trombo-
emboliske tilstande og 
følger af disse, inkl. 
aneurismer. 
 
Kan diagnosticere amy-
loidose. 
 
Kan diagnosticere 
iskæmisk hjertesygdom 
inklusiv reperfusionsfo-
randringer. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning og opfølgning. 

 

Dato og underskrift: 
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HOVED OG HALS 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Mundbiopsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benigne, reak-
tive og inflam-
matoriske for-
andringer 
 
Neoplasi 

Kender de hyppigste 
neoplastiske og ikke 
neoplastiske syg-
domme i mundhule-
slimhinden. 

Kan diagnosticere de hyppigste 
reaktive, autoimmune og neo-
plastiske forandringer i mundhu-
leslimhinden. 
 
Kan diagnosticere de hyppigste 
kæbecyster og maligne kæbe 
sygdomme. 
 
Kan diagnosticere de hyppigste 
præmaligne og maligne foran-
dringer i mundslimhinden. 

Mund, resekta-
ter 

  Kan beskrive og udskære præ-
parater fra mundhulen og kæ-
ben. 

Næse og bihu-
le, cytologi og 
biopsier 

Reaktive for-
andringer, in-
flammation 
 
 
 
Neoplasi 

Har kendskab til de 
cytologiske maligni-
tetskriterier i cytolo-
gisk materiale. 
 
 
Kender de hyppigste 
neoplastiske og ikke 
neoplastiske foran-
dringer i næse- og 
bihuleslimhinden. 

Kan diagnosticere de hyppigste 
inflammationer, inflammatoriske 
polypper og maligne forandrin-
ger i næsen og bihulerne. 

Næse- og bihu-
leresektater 

  Kan beskrive og udskære re-
sektater fra næse og bihuler 

Larynxbiopsi 
 
 
 
 

Neoplasi 
 
Reaktive og 
inflammatori-
ske forandrin-
ger 

Kender de hyppigste 
neoplastiske og ikke 
neoplastiske foran-
dringer i larynx. 

Kan diagnosticere larynxpolyp-
per, ikke neoplastiske og neo-
plastiske forandringer i larynx. 

Larynx, resek-
tat 

  Kan beskrive og udskære ma-
ligne forandringer i larynx ud fra 
og i sammenhæng med opera-
tionspræparater/resektater. 

Halsregion, 
cytologi 
 
 

Reaktive for-
andringer  
 
 

Har viden om de 
cytologiske karakta-
ristika i de hyppigste 
reaktive forandrin-

Kan diagnosticere benigne og 
maligne neoplasier. 
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Neoplasi 
 
 
 
Metastaser 

ger,  
 
Benigne og maligne 
neoplasier 
 
 
Har viden om de 
forskellige vævsty-
per som præparatet 
kan hidrøre fra. 

 
 
 
 
 
Kan diagnosticere metastaser. 

Halsresektat   Kan beskrive og udskære hals-
resektater. 

Spytkirtel, cyto-
logi, biopsier, 
resektater og 
ektomier 

Inflammation  
 
Neoplasi 

Har viden om de 
hyppigste inflamma-
toriske forandringer, 
benigne og maligne 
neoplasier. 

Kan diagnosticere de hyppigste 
inflammatoriske forandringer og 
de hyppigste benigne og malig-
ne neoplasier. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation og stadieinddeling (TNM) 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder. 
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Kan samarbejde med, formidle svar til samt vejlede kliniske læger med hensyn til prøve-
tagning og opfølgning. 
Kender de kliniske konsekvenser af diagnosen. 
Holdning 
Kender sin egen begrænsning, søger speciallæge vejledning/supervision ved vanskelige 
præparater. 

 

Dato og underskrift: 
 
 

 



 17 

 
 

NEDRE LUFTVEJE 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Eksfoliativ cyto-
logi 
 
Endoskopisk fin-
nålsaspirat 
 
Transthorakalt 
finnålsaspirat 
 
Bronkiebiopsi 
grovnålsbiopsi 
 

Inflammationer 
 
 
Neoplasier og me-
tastaser til lymfe-
knuder 
 
 
 

Har kendskab til mu-
ligheder og begræns-
ninger af cytologisk 
materiale ved under-
søgelse for inflamma-
tioner og neoplasier. 
 
Kan redegøre for 
ætiologi og patogene-
sen ved lungecancer. 
 

Kan anvende cytologisk 
materiale til diagnostik 
af primær malign eller 
metastatisk sygdom og 
granulomatøs inflam-
mation. 
 
Kan klassificere de 
hyppigste tumortyper, 
inkl. diskussion af pri-
mær eller metastastisk 
cancer og påpege pro-
blemstillingen mellem in 
situ og invasivt karci-
nom. 

Excisionsbiopsi 
og transbronkial 
biopsi 

Inflammationer 
 

Har kendskab til re-
præsentativitet ved 
diagnostik af intersti-
tielle sygdomme og 
nødvendigheden af 
korrelation med klinik 
og billeddiagnostik. 
 
Har viden om reakti-
onsmønstre i intersti-
tielle lungesygdomme. 

Kan diagnosticere akut-
te inflammationer og 
granulomatøs inflam-
mation og diskutere 
differentialdiagnoser. 
 
 
 
Kan diagnosticere for-
andringer relateret til 
rygning. 

Resektat og ek-
tomier 

Neoplasier og me-
tastaser til lymfe-
knuder. 
 

 Kan foretage udskæ-
ring og diagnostik af de 
almindeligste lungetu-
morer. 

Lunge, obduktion Voksenobduktion Har kendskab til pato-
fysiologien ved respi-
ratorisk insufficiens. 

Kan relatere lungefor-
andringer til andre or-
ganforandringer og kli-
nik. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation og stadieinddeling (TNM) 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
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agnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning og opfølgning. 
Holdning  
Konsulterer eksperter ved usædvanlige inflammationer og neoplasier. 

 

Dato og underskrift: 
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SERØSE HINDER 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Pleuravæske 
Ascites 
Perikadievæske 

Inflammatoriske og 
reaktive tilstande 
 
Primære neoplasier  
 
Sekundære neopla-
sier 

Kender begrænsnin-
ger af cytologisk ma-
teriale i diagnostik af 
mesoteliom. 

Kan anvende cytologisk 
materiale til diagnostik 
af mesoteliommistanke, 
metastatisk sygdom og 
inflammation. 

Biopsi af serøse 
hinder 

Inflammatoriske og 
reaktive tilstande 
 
Primære neoplasier  
 
 
Sekundære neopla-
sier 

Kender spektret af 
sygdomme relateret til 
asbest og pligt til an-
meldelse af arbejds-
skade. 
 
Er opmærksom på 
sarkomatøse tumorer 
som differentialdiag-
nose. 

Kan differentiere mellem 
reaktiv og neoplastisk 
sygdom i serøse hinder 
og udrede for metasta-
tisk malignitet. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation og stadieinddeling (TNM) 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning og opfølgning. 
Holdning  
Kender miljøer med risiko for asbesteksposition. 

 

Dato og underskrift: 
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FORDØJELSESKANALEN 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Esofagus, 
biopsi 

Inflamma-
tion 
 
 
Reflux  
 
 
 
 
 
 
 
Neoplasi 

Kender de histologiske foran-
dringer, der er karakteristiske 
for akut og kronisk esofagitis 
 
Forstår refluxsygdommens 
patofysiologi og har kendskab 
til dens komplikationer: Bar-
retts esofagus, dysplasi, ade-
nokarcinom.  
Kender faldgruberne i dyspla-
sigradering. 
 
Kender de hyppigst forekom-
mende benigne og maligne 
tumorer og har viden om deres 
karakteristika. 

Kan diagnosticere de hyp-
pigst forekommende typer 
af esofagitis. 
 
Kan diagnosticere Barretts 
esofagus og tage stilling til 
dysplasigradering. 
 
 
 
 
 
Kan diagnosticere dysplasi 
og de hyppigste cancer-
former. 

Esofagus, 
resektat  

Inflamma-
tion 
 
Neoplasi 

Har viden om hvilke tilstande, 
der kan føre til stenose. 
 
 

Kan foretage udskæring 
og diagnostik af esofagus-
resektater og diagnostice-
re esofaguscancer. 
 
 

Ventrikel, 
biopsi 

Inflamma-
tion 
 
 
Neoplasi 

Kender de histologiske foran-
dringer der er karakteristiske 
for akut og kronisk gastritis. 
 
Kender de hyppigst forekom-
mende benigne og maligne 
tumorer. 
 

Kan diagnosticere og 
klassificere de hyppigste 
former for gastritis.  
 
Kan diagnosticere adeno- 
karcinomer og andre hyp-
pigt forekommende tumor-
typer, herunder adenomer 
/ polypper. 

Ventrikel, 
resektat 

Ulcus og 
neoplasi 
 
 
 
 
 

Kender de histologiske foran-
dringer, der er karakteristiske 
for akut og kronisk ulcus. 
 
 
 

Kan udskære ventrikelre-
sektater. 
 
Kan diagnosticere peptisk 
ulcus og cancer. 

Tyndtarms-
biopsi 

Malab-
sorption 
 
 
 

Har kendskab til sygdomme, 
der kan forårsage malabsorp-
tion. Forstår begrænsningen af 
histopatologisk diagnostik ved 
hjælp af tyndtarmsbiopsier. 

Kan diagnosticere atrofi i 
tyndtarmslimhinde og kan 
foreslå en specifik diagno-
se. 
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Inflamma-
tion 

Har kendskab til hvilke agens 
der er involveret i tyndtarmens 
inflammatoriske sygdomme. 

Kan diagnosticere de hyp-
pigst forekommende in-
flammatoriske tilstande, 
herunder kronisk inflam-
matorisk tarmsygdom. 

Tyndtarms- 
resektat 

Iskæmi 
 
 
 
 
 
  
Neoplasi 

Har kendskab til patofysiolo-
gien ved iskæmiske sygdom-
me. 
 
 
 
 
Kender de hyppigst forekom-
mende benigne og maligne 
tumorer. 

Kan udskære tyndtarms-
resektater. 
Kan diagnosticere iskæ-
misk enteritis og kan fore-
slå differentialdiagnoser 
som årsag hertil. 
 
Kan diagnosticere de hyp-
pigst forekommende tynd-
tarmstumorer. 

Colon, rectum 
og analkanal. 
Biopsi, inklusiv 
polypektomi  

Inflamma-
tion 
 
 
 
 
 
 
Kar-
malforma-
tioner 
 
Neoplasi 
 

Har kendskab til patogenesen 
ved de kronisk inflammatoriske 
tarmsygdommes patogenese 
Har kendskab til deres histolo-
giske karakteristika. 
 
 
 
Har kendskab til fordøjelses-
kanalens vaskulære anatomi. 
 
 
Har detaljeret kendskab til hi-
stologien i (præ) neoplastiske 
forandringer. 

Kan diagnosticere infekti-
øst betingede tarmsyg-
domme. 
Kan diagnosticere kronisk 
inflammatoriske tarmsyg-
domme og foreslå diffe-
rentialdiagnoser. 
 
Kan diagnosticere vasku-
lære malformationer, her-
under angiodysplasi. 
 
Kan diagnosticere (præ) – 
neoplastiske forandrin-
ger/polypper samt de hyp-
pigste non-neoplastiske 
polypper. 

Colon, rectum 
og analkanal. 
Resektater in-
klusiv appen-
dektomi 

Diverti-
kelsyg-
domme 
 
 
Inflamma-
tion 
 
 
 
 
Iskæ-
miske 
tilstande 
 
 

Har kendskab til divertikelsyg-
domme og ved hvordan diver-
tikelsygdom påvirker tarm-
væggen. 
 
 
 
 
 
 
 
Har kendskab til patofysiolo-
gien ved iskæmiske sygdom-
me. 
 
 

Kan udskære et colon/ 
rectumresektat. 
 
 
 
Kan skelne mellem diverti-
kulitis eller infektiøst be-
tingede forandringer og 
kronisk inflammatoriske 
tarmsygdomme. 
 
Kan diagnosticere iskæ-
misk betingede forandrin-
ger og foreslå differential-
diagnoser. 
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Neoplasi 
 
 

Har kendskab til colonkarci-
nomers ætiologi og patogene-
se samt til adenokarcinom se-
kvensen og til de arvelige can-
cerformer. 

Kan diagnosticere de hyp-
pigst forekommende tumo-
rer i colon/ rectum og 
analkanal. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for tumorer i fordøjelseskanalen 
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation og stadieinddeling (TNM) 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning, behandling og kontrol. 
Holdning 
Kender sine egne begrænsninger og ved, hvornår en kollega skal konsulteres ved diagno-
stik af problematiske præparater. 

 

Dato og underskrift: 
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LEVER OG GALDEVEJE 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Nålebiopsi, cy-
tologi eller hi-
stologi. 

Kongenitte forandringer 
 
 
 
 
Inflammation, 
degenerative foran-
dringer og aflejrings-
sygdomme 
 
 
 
 
 
 
Neoplasi 
 
 

Har kendskab til 
fibrocystiske foran-
dringer. 
 
 
Har kendskab til 
leverens funktionelle 
tilstande, vaskulære 
forandringer, meta-
boliske sygdomme 
og inflammatoriske 
tilstande. 
 
 
 
Har kendskab til de 
histologiske karakte-
ristika ved hyppigst 
forekommende tu-
morer i lever og gal-
deveje. 

Kan histologisk diagno-
sticere de hyppigst fo-
rekommende cystiske 
leverforandringer. 
 
Kan på histologisk ma-
teriale diagnosticere 
funktionelle tilstande 
samt de hyppigst fore-
kommende metaboliske 
og inflammatoriske 
sygdomme, herunder 
gradere inflammation 
og stadieinddele fibrose 
 
Kan diagnosticere de 
hyppigste benigne og 
maligne levertumorer, 
herunder metastaser. 
 

Kirurgiske 
biopsier og le-
verresektater 

Neoplasi   Kan udskære et lever-
resektat og dianosticere 
de hyppigste forandrin-
ger. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for  
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation og stadieinddeling (TNM) 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder. 
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning, behandling og kontrol. 
Holdning  
Kender sine egne begrænsninger og ved, hvornår en kollega skal konsulteres ved diagno-
stik af problematiske præparater. 

 

Dato og underskrift: 
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GALDEBLÆRE 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Resektater Inflammation 
 
 
 
 
 
 
Neoplasi 

Har kendskab til 
funktionelle og in-
flammatoriske til-
stande. 
 
 
 
Har kendskab til de 
hyppigst forekom-
mende benigne og 
maligne tumorer. 

Kan udskære et galde-
deblæreresektat 
Kan diagnosticere de 
hyppigste funktionelle 
og inflammatoriske til-
stande. 
 
Kan diagnosticere de 
hyppigst forekommen-
de maligne tumorer. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for  
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation og stadieinddeling (TNM) 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Holdning 
Kender sine egne begrænsninger og ved, hvornår en kollega skal konsulteres ved diagno-
stik af problematiske præparater. 

 

Dato og underskrift: 
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PANCREAS 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Børstebiopsi 
/ERCP 

Inflammation og 
neoplasi 

Har kendskab til 
prøvetypens mulig-
heder og begræns-
ninger i forbindelse 
med cancerdiagno-
stik. 

Kan give diagnosefor-
slag. 

Nålebiopsi Inflammation og 
neoplasi  

Har kendskab til 
faldgruberne ved 
differentiering mel-
lem pancreatitis og 
cancer. 

Kan give diagnosefor-
slag. 

Resektater Neoplasi Har kendskab til de 
hyppigst forekom-
mende benigne og 
maligne tumorer. 

Kan udskære et pan-
creasresektat 
Kan diagnosticere, gra-
dere og stadieinddele 
de hyppigste former for 
pancreascancer. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for  
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation og stadieinddeling (TNM) 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning, behandling og kontrol. 
Holdning 
Kender egne begrænsninger og ved, hvornår en kollega skal konsulteres ved diagnostik af 
problematiske præparattyper (børstebiopsi og nålebiopsi). 

 

Dato og underskrift: 
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ENDOKRINE ORGANER 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Thyroidea 
cytologi/biopsier 

Inflammation 
 
Hyperplasi 
 
Neoplasi 

Har viden om in-
flammation samt de 
hyppigst forekom-
mende benigne og 
maligne tumortyper 
og kender deres 
cytologiske og hi-
stologiske karakte-
ristika. 

Kan differentiere non-
neoplastiske og neo-
plastiske forandringer. 
 
 

Thyroidearesektater Inflammation 
 
Hyperplasi 
 
Neoplasi 

Har viden om de 
hyppigst forekom-
mende inflammato-
riske, hyper-
plastiske og neo-
plastiske forandrin-
ger. 

Kan stille en diagnose 
på de hyppigst fore-
kommende benigne og 
maligne tilstande. 

Parathyroidea 
biopsier 

Normalt væv Har viden om det 
normale histologi-
ske udseende af 
gl.parathyroideae, 
og disses anatomi-
ske lokalisation. 

Kan genkende normalt 
parathyroideavæv i 
forbindelse med thyroi-
dea-resektater. 

Binyrer 
cytologi 

Neoplasi Har viden om de 
hyppigst forekom-
mende neoplasier i 
binyrerne, og ken-
der deres histologi-
ske karakteristika. 

Kan diagnosticere me-
tastaser. 

Binyrer 
ektomi, 
obduktion 

Hyperplasi 
 
Neoplasi 

Har viden om de 
hyppigst forekom-
mende hyper-
plastiske og neo-
plastiske forandrin-
ger i binyrerne. 

Kan stille en diagnose 
på de hyppigst fore-
kommende neoplasier. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 frysediagnostik  
 klassifikation og stadieinddeling (TNM) 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder. 
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information samt relation af 
patologiske fund til disse informationer mhp. at integrere disse i den diagnostiske proces. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning og opfølgning. 
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Holdning  
Kender begrænsningerne ved histologisk diagnostik inkl. frysesnitssvar og kan kommuni-
kere disse til klinikerne 

 

Dato og underskrift: 
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NYRER OG URINVEJE 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Nyrebiopsier Inflammatoriske 
tilstande 
 
 
Vaskulær sygdom 
 
 
Neoplasier 

Har kendskab til de 
hyppigste typer af 
glomerulonephritis. 
 
Har kendskab til rejek-
tionsforandringer. 
 
Har kendskab til inter-
stitielle og ascende-
rende inflammationer. 
  
Kan redegøre for 
vaskulært betingede 
sygdomme. 
 
Har kendskab til de 
hyppigste neoplasier. 

Kan diagnosticere de 
hyppigste karcinomer. 

Nyreresektater Cystisk nyresyg-
dom 
 
 
Neoplasier 
 

Har kendskab til cy-
stisk nyresygdom og 
arvelighed. 
 
Har kendskab til de 
hyppigste neoplasier, 
inkl. arvelig cancer. 

Kan foretage udskæ-
ring og diagnostik af 
nyrekarcinom. 

Blæreskyllevæske, 
urin 

Neoplasi Har kendskab til mu-
ligheder og begræns-
ninger af cytologisk 
materiale i diagnostik 
af uroteliale neopla-
sier. 
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Blære, ureter og 
uretra: biopsier og 
spånresektater 
 
 
Ektomier 

Inflammationer og 
reaktive tilstande 
 
 
 
Neoplasi 

Har kendskab til in-
flammationstyper og 
reaktion på BCG-
behandling. 
 
Har kendskab til me-
taplastiske forandrin-
ger. 
Kan redegøre for mul-
tifokaliteten af neo-
plasier i urinvejene 
Kan redegøre for æti-
ologi for urotelial neo-
plasi. 
Har kendskab til for-
andringer relateret til 
urachus. 

Kan diagnosticere 
inflammation, me-
taplasi og urotelial 
neoplasi. 
 
Kan foretage udskæ-
ring af blærepræparat 
med tilknyttede orga-
ner og diagnosticere 
urotelial neoplasi. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation og stadieinddeling (TNM) 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning og opfølgning. 
Holdning  
Kendskab til nyretransplantation. 
Kendskab til anvendelse af immunfluorescens og EM ved diagnostik af medicinske nyre-
sygdomme. 

 

Dato og underskrift: 
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MANDLIGE GENITALIER 

 Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Prostatabiopsier 
og spånresekta-
ter 

Inflammation og 
vækstforstyrrelser 
 
 
 
 
 
 
Neoplasi 

Har kendskab til in-
flammationstyper og 
hypertrofi. 
Har kendskab til til-
stande, der kan give 
forhøjede PSA-
værdier. 
 
Kan redegøre for pro-
statacancer, inkl. for-
stadier. 

Kan diagnosticere in-
flammation og hyper-
plasi. 
 
 
 
 
 
Kan diagnosticere pro-
statacancer og angive 
udbredning og grade-
ring. 

Resektater og 
ektomi 

Neoplasi Har kendskab til de 
særlige problemer ved 
vækstformen af pro-
statacancer. 

Kan foretage udskæ-
ring af prostata og di-
agnosticere prostata-
cancer. 

Testisbiopsier Inflammation og 
infarkt 
Infertilitet 
 
 
 
 
 
 
 
Neoplasi 

Har kendskab til typer 
af inflammation og 
infarkt. 
Kan redegøre for be-
tydningen af retentio 
testis. 
Har kendskab til for-
andringer ved infertili-
tet. 
 
Kan redegøre for ty-
per af testistumorer i 
forhold til alder og ma-
lignitet. 

Kan diagnosticere de 
mest almindelige be-
nigne forandringer. 
 
 
 
 
 
 
 
Kan diagnosticere de 
mest almindelige 
testistumorer og in situ 
forandringer. 

 Ektomi Neoplasi Har kendskab til hete-
rogenitet i nogle 
testistumorer. 
Kan redegøre for me-
tastaselokalisation. 

Kan foretage udskæ-
ring af orkiektomi og 
diagnosticere 
testiscancer. 

Biopsier og re-
sektater fra scro-
tum, epididymis 
og funikel 

Sterilisation 
Vækstforstyrrelser 
 
 
 
 
 

Har kendskab kompli-
kationer ved vasekto-
mi. 
 
Kan redegøre for for-
skellige typer af celer. 
 

Kan besvare vasekto-
mipræparat. 
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Neoplasi Har kendskab til me-
sotelrelaterede syg-
domme i scrotum. 

Kan udrede for primær 
eller metastatisk malig-
nitet i scrotum. 

Penisbiopsier Inflammation 
 
 
 
 
Neoplasi 

Har kendskab til hyp-
pigste årsager til phi-
mosis. 
Har kendskab til kon-
dylom. 
Har kendskab til pla-
nocellulær neoplasi. 

Kan diagnosticere al-
mindelige benigne for-
andringer og konsultere 
kollega ved malign di-
agnose. 

Penisresektater Neoplasi Har kendskab til pla-
nocellulært karcinom 
og anvendelse af sen-
tinel node. 

Kan udskære og delta-
ge i diagnostik af pe-
niscancer. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation, gradering og stadieinddeling (TNM) 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske undersøgelser. 
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Vejledning af klinikere mht. prøvetagning, behandling og kontrol. 
Holdning: kan diskutere problemstillingen med (gråzone-)screening med PSA-måling. 

 

Dato og underskrift: 
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KVINDELIGE GENITALIER OG GRAVIDITETSPRODUKTER 

  Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Vulva og vagi-
nalbiopsier 
 
 

Inflammation og 
benigne forandrin-
ger 
 
 
 
Neoplasi 
 

Kender HPV´s 
rolle i patogene-
sen bag de pato-
logiske forandrin-
ger. 
 
Har viden om mor-
fologien af præ-
maligne og malig-
ne forandringer. 

Kan diagnosticere de hyp-
pigste inflammatoriske og 
benigne forandringer. 
 
 
 
Kan diagnosticere de hyp-
pigste præmaligne og ma-
ligne forandringer. 

Vulvektomier   Kan udskære vulvektomier 
og partielle vaginale resek-
tater. 

Cervix cytolo-
gi/smear og bi-
opsier 
 
 
 
 
 
 

Inflammation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benigne, præma-
ligne og maligne 
forandringer 
 
 

Kender HPV´s 
rolle i patogene-
sen. 
 
Kender klassifika-
tionen for cytolo-
giske forandringer: 
infektiøse, benig-
ne, præmaligne 
og maligne i 
smearprøver. 
 
Har viden om mor-
fologien i benigne, 
præmaligne og 
maligne forandrin-
ger. 

Kan anvende klassifikatio-
nen for og kan diagnostice-
re dysplasier i cervixepitel 
og genkende infektiøse 
agens, ved brug af væske-
baseret teknik og smear. 
 
 
 
 
 
 
Kan diagnosticere typen og 
udbredelsen af præmaligne 
og maligne forandringer i 
biopsier og resektater. 

Cervix, resekta-
ter (konus) 
 

  Kan beskrive og udskære 
cervixresektater (konus-
præparater). 

Uterus og tubae 
uterinae, biopsier 
og endome-
trieskrab 
 
 
 
 
 
 

Blødningsforstyrrel-
ser 
 
 
 
 
 
 
Neoplasi 

Kender de morfo-
logiske forandrin-
ger i endometriet i 
menstruations-
cyklus og de hyp-
pigste abnormite-
ter. 
 
Kender hyppigste 
årsager til intrau-

Kan diagnosticere dysfunk-
tionelle og funktionelle for-
andringer i endometriet. 
 
 
 
 
 
Kan diagnosticere forskelli-
ge former for hyperplasi og 
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terin blødning og 
deres histologiske 
karakteristika. 

endometriecancer. 
 
Kan diagnosticere benigne 
og maligne tumorer. 

Simple hysterek-
tomipræparater 

  Kan beskrive og udskære 
resektater. 

Avancerede 
hysterektomi-
præparater 

 Har kendskab til 
baggrunden for 
foretagelse af 
avanceret hyste-
rektomi. 

Kan foretage makroskopisk 
vurdering, beskrive og ud-
skære avanceret hysterek-
tomipræparat. 

Ovariektomier Neoplasi Kender de morfo-
logiske forandrin-
ger i funktionelle 
forandringer og 
benigne og malig-
ne tumorer. 

Kan diagnosticere de hyp-
pigste funktionelle foran-
dringer, benigne og maligne 
tumorer. 
 
 

Placenta Abnormiteter Kender placentas, 
membranernes og 
navlestrengens 
normale anatomi 
Kender de mest 
almindelig varian-
ter i placentas 
anatomi. 
Har generel viden 
om tumorer, ma-
ternel diabetes, 
metaboliske syg-
domme og trans-
fusions syndrom i 
placenta. 

Kan kende forskelle mellem 
varigheden af graviditeten 
og den medfølgende pla-
centa morfologi og forstå 
deres klinik korrekt. 
 
Kan diagnosticere de hyp-
pigste infektioner i placenta 

Aborter Abnormiteter Har et overordnet 
kendskab til funk-
tionel morfologi i 
fosteret i forskelli-
ge udviklingsfaser. 

Kan diagnosticere de hyp-
pigste abnormiteter i abort-
væv. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 frysediagnostik og biobankmateriale 
 udskæring og diagnostik 
 klassifikation og stadieinddeling (TNM) 
 herunder klassifikation og diagnostik af cytologisk materiale (smear) 
 SNOMED kodning 
 databaseregistrering 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
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Vejledning af klinikere mht. prøvetagning og opfølgning 
Kender begrænsningerne i screeningsundersøgelser af befolkningen. 
Forstår de kliniske konsekvenser ved en stillet diagnose, bl.a. i forbindelse med skelnen 
mellem borderlineforandringer og invasivt karcinom.  
Holdning 
Samarbejder i multidisciplinære teams. 
Konsulterer en ekspert i gynækopatologi ved vanskelige diagnostiske tilfælde. 
Kan udbede sig en ekspertbedømmelse i de fleste tilfælde af komplekse medfødte foran-
dringer i placenta. 
Ved at fostersektioner skal foretages af ekspert. 

 

Dato og underskrift: 
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CENTRALE OG PERIFERE NERVESYSTEM 

                           Kompetencer 

Prøvetype Emne Viden Færdigheder 

Biopsier/  
resektater 

Neoplasi Har kendskab til klas-
sifikationen af primæ-
re tumorer i det peri-
fere nervesystem. 

Kan diagnosticere de 
mest almindelige tumo-
rer i det perifere nerve-
system. 

Obduktion af 
hjerne/ medul-
la oblongata 

Inflammation 
 
 
 
 
 
Vaskulær lidelse 
 
 
 
 
 
Neoplasi 

Har viden om anato-
mien af hjernen og 
medulla oblongata. 
 
 
Har viden om de mest 
almindelige vaskulæ-
re og infektiøse lidel-
ser i hjernen. 
 
Har kendskab til pri-
mære tumorer i cen-
tralnervesystemet. 

Kan undersøge hjerne 
og medulla oblongata 
ved obduktion, og be-
skrive makroskopiske 
forandringer. 
 
Kan diagnosticere de 
mest almindelige 
vaskulære og infektiøse 
lidelser i relation til den 
involverede anatomi. 
 
Kan differentiere pri-
mær hjernetumor fra 
metastase. 

Generelt 
Kendskab til internationale og/eller nationale retningslinjer for 
 SNOMED kodning 

Anvendelse af immunhistokemiske og molekylærbiologiske metoder.  
Indhentning og anvendelse af nødvendig klinisk og paraklinisk information i tværfaglig di-
agnostik. 
Holdning  
Erkender at de fleste neuropatologiske diagnoser kræver subspecialist kompetencer, og at 
de evt. kræver neuropatologisk udskæring. 
Opsøger neuropatolog ved vanskelige cases eller tegn på primære CNS lidelser. 

 

Dato og underskrift: 
 

 

 
 
 
 
 
 


