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Kursets formål 
Formålet med kurset at give kursisterne en oversigt over fagområdets indhold og 
arbejdsmetoder, at giver kursisterne en oversigt over relevant klassifikation og diagnostiske 
kriterier samt at give kursisterne et redskab til diagnosticering af sygdomme i nedre luftveje 
og pleura. Endvidere at give kursisterne en orientering vedrørende den pågående forskning 
inden for lungepatologi 
 
 
Kursets indhold 
Der undervises i neoplastiske og ikke-neoplastiske sygdomme i  

• Trakea 
• Bronkier 
• Alveolært lungeparenkym 
• Pleura 
• Mediastinum (ikke thymus) 

Endvidere i klinik ved såvel malign som benign lungesygdom. 
Indblik i aktuel forskning inden for emneområdet. 
 
 
Mål der skal opnås i løbet af kurset  
Et af de væsentligste mål med kurset er at give kursisterne et redskab til at diagnosticere de 
almindeligste pulmonale og pleurale sygdomme med speciel vægt på differentialdiagnostikken 
mellem de forskellige sygdomme.  
Målet er at kursisterne i forbindelse med kurset opnår kompetencen i at diagnosticere de 
hyppigste sygdomme i nedre luftveje og pleura svarende til selvstændigt arbejde med disse 
organsystemer på en patologisk afdeling.  
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Kursusmateriale 
Ca. 6 uger inden kursets start vil alt materiale, som skal anvendes til kursusforberedelsen 
være tilgængeligt for deltagerne.  
Materiale, som kan formidles elektronisk, vil være tilgængeligt på DSPACs hjemmeside: 
www.dspac.org. Til kurset i nedre luftvejes patologi fremsendes derudover fra 
delkursuslederen direkte til kursisterne to præparatkasser med 15-20 histologiske og 
cytologiske præparater fra tumorer i lunger og pleura samt 6-8 histologiske præparater 
repræsenterende ikke-neoplastiske lungesygdomme. Desuden fremsendes ufarvede snit fra 
tumorproces i nedre luftveje eller pleura, på hvilke kursisterne skal stille diagnose og dette 
materiale fremlægges på kurset. Sygdommene, der er repræsenteret i kasserne vil delvist 
afspejle kursets indhold.  
Kursusmaterialet er omkostningsfrit for kursisterne, men præparatkassen skal returneres til 
delkursuslederen efter kursus.  
 
 
Forberedelse 
Udover de i det generelle afsnit beskrevne forudsætninger forudsættes et kendskab til de 
internationalt og nationalt anvendte klassifikationssystemer, der anvendes i pulmonal og 
pleural patologi samt publicerede nationale retningslinjer fra bl. a. Dansk Lungecancer Gruppe 
og DSPAC.  
Der forudsættes kendskab til håndteringen af mucosabiopsier, transbronkiale biopsier, 
mediastinale biopsier fra lymfeknuder, finnålsaspirationer fra fokale processer i lungerne og fra 
lymfeknuder i lunger og mediastinum samt evt. et vist indblik i udskæringsprocedurerne for 
vanskelige præparattyper som pneumonektomi, lobektomi og lungeresektat.  
Forud for kurset skal kursisterne gennemse præparaterne i de fremsendte kasser. På den 
fremsendte paraffinblok skal der som minimum fremstilles et HE snit; efter behov kan der 
suppleres med yderligere specialfarvninger og immunhistokemi. Kursisten skal til kurset 
forberede en ca. 10 min lang præsentation af resultatet heraf. 
Diagnoseforslag og relevante differentialdiagnoser på både kassepræparater og den tilsendte 
paraffinblok skal senest 7 dage inden kursets start tilsendes delkursuslederen.  
 
 
Kursets metoder 
Undervisningen vil overvejende foregå som interaktive forelæsninger. Endvidere skal hver 
enkelt kursist forberede og på kurset præsentere en fremlæggelse af en diagnostisk proces. 
  
 
Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse 
Som en obligatorisk forberedelse til kurset har kursisternes på forhånd fået stillet en række 
hjemmeopgaver, som skal besvares/løses med indsendelse af opgaveløsning (hyppigst 
diagnoseliste) inden en fastsat dato inden kursets start. Dette tjener til bl. a. at tydeliggøre 
kursisternes niveau for delkursusleder og -lærere inden kursets start. 
Kursisternes forudsætninger i form af praktisk erfaring med pulmonal og pleural patologi vil 
blive vurderet ved en hurtig personlig præsentation i starten af kurset. 
I slutningen af kurset udføres en spottest, hvor kursisterne skal stille diagnoser og relevante 
differentialdiagnoser på forandringer, som præsenteres på billedform med tilhørende kliniske 
og parakliniske oplysninger.  
 
 
Kursusledelsens evaluering af kurset 
Udover det i det generelle afsnit nævnte gælder flg. for kurset i nedre luftvejes patologi: I 
bedømmelsen indgår en vurdering af de af kursisterne indsendte diagnoseforslag, 
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fremlæggelsen af den diagnostiske proces, resultaterne af tests afviklet i løbet af kursus, den 
løbende dialog under kurset og delkursuslederens generelle indtryk af kursisterne.  
 
 
Kursisternes evaluering af kurset 
Se det indledende generelle afsnit. 
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