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Molekylærpatologi for læger i hoveduddannelsen i patologisk anatomi og 
cytologi 

 

Målgruppe: Uddannelsessøgende læger i hoveduddannelsesforløb i patologisk 
anatomi og cytologi  

 
Tid:  Uge 13 2013 (onsdag 26 - fredag 28 marts) 
  I alt 20 undervisningstimer 
 
Sted:  Vejle Sygehus, Auditoriet på bakken 
 
Arrangør: Klinisk Patologisk Afdeling, Vejle Sygehus 
 
Delkursusleder: Overlæge, Ph.D. Henrik Hager 
 Klinisk Patologisk Afdeling, Vejle Sygehus 
  Kabbeltoft 25, 7100 Vejle 
Tlf.:  Kontor:  79406585 
  Mobil:  40474748 
Mail:  Henrik.hager@rsyd.dk 
 
 
Kursets formål: 
 
Kurset tilsigter at give kursisterne et detaljeret kendskab til anvendelse og betydning af 
molekylærpatologi i cancerdiagnostik og -behandling anno 2014. En vigtig forudsætning herfor er 
en generel indføring i, eller ”brush-up” af, molekylærbiologiske grundbegreber og – metodologi.  
Denne viden skal være en del af kursistens forudsætninger for, dels den afsluttende del af 
”mester-læren” i hoveduddannelsesforløbet, dels at reflektere over sin egen rolle i samarbejdet 
med kliniske kolleger. Endelig tilsigter kurset at skærpe kursisternes interesse for 
molekylærpatologi, og herved rekruttere patologer til at tage aktivt del i udvikling af faget. 
 
Kursets indhold: 
 
1. Gennemgang af kursus samt præsentation af kursister inklusive tidligere erfaringer med 
 molekylærpatologi  
 
2. Hvordan: Grundbegreber i nutidig molekylærbiologi, sammenspil med de morfologisk metoder, 

Molekylærpatologiske metoder. 
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4. Hvorfor: Molekylærpatologi anvendelse i subspecialer, aktuel status og fremtid: 
  Mamma 
  Hæmatologi 
  Dermatologi 
  Gastroenterologi 
  Gynækologi 
  Lunge  
  
5. Kursisternes time:  
 Diskussion, egne erfaringer, ”forhindringer”, spørgsmål, ønsker, uddannelse, o.a. 
 
 
 
Mål, der skal opnås i løbet af kurset: 
Efter endt kursus forventes det at kursisten har fået: 
 

• et grundlæggende kendskab til molekylærbiologi, herunder terminologi og metoder. 
• et nuanceret kendskab til anvendelse af molekylærpatologi indenfor de forskellige 

subspecialer, herunder anvendelse til diagnostik, prognostik og prediktion af 
behandlingseffekt. 

• viden om udviklingstendenser indenfor molekylærpatologi. 
• erkendelse af betydningen af tværfagligt samarbejde indenfor molekylærpatologi med 

patologen i centrum. 
• skærpet interesse for molekylærpatologi i patologens daglige arbejde. 

 
Kursusmateriale: 
Præsentationer uddeles/-sendes (efter kurset), ligesom enkelte undervisere kan udsende-/levere 
andet undervisningsmateriale. 
 
Forberedelse: Kursisterne orienterer sig i hvilke molekylærpatologiske analyser der udføres på de 
institutter/afdelinger de arbejder på. Hvilke metoder der anvendes, hvilke arbejdsgange der er og 
hvilke personalegrupper der er involveret samt hvordan rapporteringen til de rekvirerende afd. 
Foregår. 
 
Kursets metoder: 
Kurset sigter imod teoretisk indlæring med udvalgte praktiske eksempler. Således vil 
undervisningen i væsentligt omfang være katedral med direkte, aktiverende eksaminatorielignende 
indlæring men med afveksling i form af aktiverende elementer med inddragelse af kursisternes 
egen viden og erfaring, såsom cases og sidemandsdiskussioner. 
 
Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse: 
Efter kurset udarbejder kursuslederen en rapport over kursets forløb, som vil være baseret på en 
generel evaluering, hvor der lægges vægt på forslag til ændringer, forbedringer og justeringer i 
fremtidige kurser. Der vil ikke være evaluering af graden af målopfyldelse for den enkelte kursist. 
 
Kursisternes evaluering af kursus: 
Kursisterne opfordres til løbende at evaluere i løbet af kurset. Endvidere er der afsat tid til 
mundtlig evaluering ved kursusafslutning med deltagelse af hovedkursusleder ligesom kursisterne 
skal indlevere en evalueringsrapport til Uddannelsesudvalget i DPAS via kursistrepræsentanten. 
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Sted: 
Auditoriet på bjerget, Vejle Sygehus 
 
 
 

 
 

 


