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Kursets formål 
At give kursisterne en grundlæggende viden om udvalgte reaktive tilstande og den aktuelle 
tumorklassifikation inden for området, samt orientere om dets diagnostiske metoder med 
understregning af nødvendigheden af tværfagligt samarbejde. 

Kursets indhold 

Der vil dels katedralt, dels ved direkte aktiverende eksaminatorielignende indlæring og ved 
hjælp af virtuel kursuskasse blive en gennemgang af de vigtigste benigne og maligne bløddels- 
og knogletumorer/tumorlignende processer incl. den praktiske præparathåndtering, med vægt 
på differentialdiagnostiske problemstillinger, herunder den hjælp man kan få af de 
kliniske/billeddiagnostiske fund, immunhistokemi og molekylærpatologi.  Desuden vil 
diagnosernes behandlingsmæssige konsekvenser blive kort omtalt. 
 
Mål der skal opnås i løbet af kurset 
Kursisterne bør efter endt kursus selvstændigt kunne diagnosticere de almindeligste bløddels- 
og knogleprocesser samt udelukke eller rejse mistanke om de vigtigste/alvorligste af de 
maligne tumorer. Desuden kunne rådgive klinikere om udredning, visitation og generelle 
behandlingsprincipper. 
 
Kursusmateriale 
Senest 6 uger før kursus vil 2 opgaver i form af hhv. 1. virtuel præparatkasse og 2. enkelte 
generelle opgaver være tilgængelig på nettet. 
 
 
 
 
 
 
 



Forberedelse 
Kursisterne forudsættes at have set de mest almindelige bløddels- og knogletumorer (lipomer, 
leiomyomer, osteokondromer etc.), at have kendskab til den normale knoglestruktur og være 
orienteret om generelle immunhistokemiske markører. 
Da undervisningen i neoplastiske læsioner er baseret på den seneste WHO-klassifikation fra 
2002 og nomenklaturen i denne er ændret lidt i forhold til tidligere standardværker (se i øvrigt 
litteraturliste), bør kursisterne være orienteret i denne.  
Kursisterne skal løse de stillede hjemmeopgaver/udfylde liste med diagnoseforslag, der 
indsendes senest 1 uge inden kursusstart til delkursusleder. 
 
Kursets metoder 
Interaktive forelæsninger og diskussioner med systematisk gennemgang af de diagnostiske 
grupper, med aktiv deltagelse af kursisterne ved gennemgang af præparater fra kursuskassen 
samt ved diagnosticering af ikke på forhånd forberedte cases. 
 
Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse 
Som en obligatorisk forberedelse til kurset har kursisternes på forhånd fået stillet enkelte 
hjemmeopgaver og set virtuel præparatkasse, som skal besvares/løses med indsendelse af 
opgaveløsning og diagnoseliste inden en fastsat dato inden kursets start. Denne rettidige 
indsendelse er en forudsætning for kursusgodkendelse og tjener samtidig til at tydeliggøre 
kursisternes niveau for delkursusleder og -undervisere inden kursets start. 
Efter kurset udarbejder delkursuslederen en rapport over kursets forløb (se nedenfor), og heri 
indgår også evaluering af, om det er lykkedes at nå de mål for kursisternes indlæring, som var 
intentionen. I denne bedømmelse indgår både evt. tests afviklet i løbet af kursus og 
delkursuslederens generelle indtryk af kursisterne.  
 
Kursisternes evaluering af kurset 
Mundtligt løbende og ved afslutning samt som skriftlig systematiseret evaluering sv.t. øvrige 
teoretiske specialespecifikke kurser. Der vil blive lagt vægt på forslag til ændringer ved 
fremtidige kurser. 
 
 
Kursuslederens og lærernes evaluering af kurset 
Se ovenfor. 
 
 

Litteraturliste og andre henvisninger 
 
Anbefalet litteratur:  
 
 
Generelle opslagsbøger 
 
Som led i generel kursistniveauindlæring og overordnet forståelse af såvel knogle-, som led- 
og bløddelspatologien: 
S.S. Sternberg: Diagnostic Surgical Pathology, Lippincott Williams & Wilkins, kapitlerne 5-8. 
(Fourth Edition 2004 eller Fifth Edition 2009 samme kapitler). 
 

Aktuelle WHO klassifikation af tumorerne: 
C.D.M. Fletcher, K.K. Unni & F. Mertens:  Pathology and Genetics of Tumours of Soft Tissue 

and Bone.  WHO, IARC Press 2002. 
 
 
 
 



 
 
Moderat uddybende med flere billeder: 
 
Knogler: 
K.K. Unni, C.Y. Inwards, J.A. Bridge, L.-G. Kindblom & L.E. Wold: Tumors of the bones and 

joints (AFIP Atlas of Tumor Pathology Fascicle 2, 4th series, Armed Forces Institute of 
Pathology), Washington D.C., 2005. 
 
Bløddele: 
Richard L. Kempson, Christopher D. M. Fletcher, Harry L. Evans, Michael R. Hendrickson, & 
Richard K. Sibley: Atlas of Tumor Pathology: Tumors of the soft tissues, Fascicle 30, 3rd 
series, Armed Forces Institute of Pathology, Washington D.C., 2001. 
 
Supplerende litteratur 
 
Knogle- og bløddelssvulster 

 
Sharon W. Weiss & John R. Goldblum: Enzinger and Weiss’ Soft Tissue Tumors, 5th edition, 
Mosby 2007. (“Bibelen” indenfor bløddelstumorer) 
 
Vincent J. Vigorita:  Orthopaedic Pathology, 2nd edition, Lippincott Williams & Wilkins 2007 
 
Edward F. McCarthy & Frank J. Frassia: Pathology of bone and joint disorders with clinical and 

radiographic correlation, 1st edition, W. B. Saunders 1998. 
 
Mario Campanacci: Bone and soft tissue tumours, 2nd edition, Springer-Verlag, Wien/New 
York, 1999. 
 
K. Krishman Unni: Dahlin’s Bone Tumors: General aspects and data on 11087 cases, 5th 
edition, Lippincott-Raven 1996 (opdateres jævnligt). 
 
Scott E. Kilpatrick: Diagnostic Musculoskeletal Surgical Pathology: Clinical and Cytological 

Correlations, Saunders 2004. 
 
Peter G.Bullough: Orthopaedic Pathology,. 4th ed. Mosby 2003.  Fremragende billeder, kort 
tekst. Inkluderer synovialis, reaktive, medfødte og metaboliske tilstande) 
 
Metaboliske knoglesygdomme 

 
Gregory R. Mundy: Bone remodelling and its disorders, 2nd edition, Martin Dunitz Ltd. 1999. 
 
 
Ledvæske og bindevævssygdomme 

 
H. Ralph Schumacher & Antonio J. Reginato: Atlas of synovial fluid analysis and crystal 
identification, 1st edition, Lea & Febiger 1991 (p.t. udsolgt fra forlaget). 
 
Dugald Lindsay Gardner: Pathological basis of the connective tissue diseases, 1st edition, 
Edward Arnold 1992. 
 
 

 

 

 



 

Tidsskrifter 

 
Artikler om bløddels- og knogletumorer forekommer selvfølgelig i alle patologiske tidsskrifter, 
men nogle interesserer sig mere for dem end andre.  Anbefales kan især: 
 

American Journal of Surgical Pathology 

Histopathology 

Virchows Archiv 

Sarcoma (ikke MedLine-listed, se www.hindawi.com ) 
 
 
Videnskabelige selskaber mm. 

 

www.sarkom.dk Danish Sarcoma Cooperative Group (DSCG), Dansk Sarkomgruppe, 
blev etableret november 2003 og er åben for læger, der interesserer 
sig for diagnostik og behandling af sarkomer. Se evt. under 
www.dmcg.dk  

 
www.ctos.org Connective Tissue Oncology Society (CTOS) er et internationalt 

selskab for samme målgruppe.  Det afholder ét årligt møde, hvert 3. 
år i Europa, ellers i USA/Canada.    

 
www.ssg-org.net Scandinavian Sarcoma Group (SSG) er et samarbejde mellem 

nordiske centre. Århus, Rigshospitalet og Herlev er alle medlemmer, 
men deltager kun sporadisk, da gruppen lider af problemer med 
patientrekruttering.  Der afholdes et årligt videnskabeligt møde i 
april-maj måned, åbent for alle.   

 
www.eortc.be European Organisation for Research and Treatment of Cancer 

(EORTC) har talrige sygdomsrelaterede grupper, herunder en: 
 
www.sarkome.de Soft Tissue and Bone Sarcoma Group (STBSG). Medlemsskabet er 

via de onkologiske afdelinger. P.t. er Århus og Herlev aktive 
medlemmer.  

 
www.ior.it Istituti Ortopedici Rizzoli i Bologna. Her afholdes hvert år et 

fremragende kursus (på engelsk, selv om websitet er på italiensk) på 
en uge om især knogletumorer, med klinisk-radiologisk deltagelse. 

 
www.eurobonet.eu Eurobonet er et netværk under EU's 6. rammeprogram mhp 

forskning i sjældne knogletumorer.  Hjemmesiden præsenterer 
deltagerne og forskningsresultaterne. 

 
www.conticanet.eu Et netværk under EUs 6. rammeprogram, med fokus på 

bløddelssarkomer 


