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Kursets formål 
Formålet med kurset er inden for lever- og galdevejssygdommenes kliniske patologi at give 
kursisterne  
- en oversigt over fagområdets indhold og arbejdsmetoder,  
- en oversigt over klassifikation og diagnostiske kriterier, og  
- et redskab til diagnosticering af sygdomme i lever og galdeveje med særligt henblik på 
bioptisk diagnostik af parenkymatøse leverlidelser. 
 
 
Kursets indhold 

• Kongenitte fibrocystiske leverforandringer 
• Funktionelle levertilstande (induktion, akut og kronisk stase, steatose)  
• Vaskulære leverforandringer (fokal nodulær hyperplasi, veno-okklusiv sygdom)  
• Metaboliske leversygdomme (hæmosiderose, alfa-1-antitrypsinmangel, mb. Wilson) 
• Inflammatoriske levertilstande (steatohepatitis, viral hepatitis, medikamentel hepatitis, 

autoimmun hepatitis, granulomatøs hepatitis, uspecifik hepatitis, primær biliær cirrose, 
primær skleroserende cholangitis; gradering af inflammation og stadieinddeling af 
fibrose/cirrose)  

• Benigne og maligne leverneoplasier (adenom, hæmangiom, angiomyolipom; 
hepatocellulært karcinom, kolangiocellulært karcinom) 

• Funktionelle, inflammatoriske og neoplastiske tilstande i ekstrahepatiske galdeveje 
(galdesten, cholecystitis, dysplasier, adenomer og karcinomer). 

 
 
Mål, der skal opnås i løbet af kurset 
Kursisterne skal i løbet af kurset opnå at kunne håndtere en systematisk tilgang til området og 
analysere morfologiske forandringer i lever og galdeveje med henblik på at rubricere 
forandringerne i henhold til en overordnet klassifikation, prioritere de væsentligste 
diagnostiske muligheder inden for den relevante subklassifikation og opstille kriterier for en 
klinisk-patologisk korrelation med henblik på optimal diagnostik. 
 
 
 



 
Kursusmateriale 
Seks uger før kurset udsendes DVD med interaktive, digitale slides (cases), og tilhørende 
tekstmateriale uploades på www.dspac.org: 

- Kursusprogram 
- Synopsis over leverbiopsiens vigtigste elementer  
- Oversigt over klassifikation, gradering og stadieinddeling af kronisk hepatitis  

 
Kursisterne skal til delkursuslederen senest 7 dage før kursus indsende forslag til 
primærdiagnose, differentialdiagnoser og supplerende metoder til optimal klassifikation af 
tilfældene. Når forslagene er modtaget, udsendes pr. e-mail en diagnostisk ”facitliste” med 
henblik på, at kursisterne kan forberede sig yderligere til diskussion af tilfældene på kurset. 
 
Forberedelse 
Det forudsættes, at kursisterne har teoretisk viden mindst svarende til afsnittet om lever og 
galdeveje i Baandrup et al.: Klinisk Patologi, FADL’s Forlag. Det forventes yderligere, at 
kursisterne i kraft af arbejdet på deres afdelinger og ved selvstudium har opnået kendskab til 
de forskellige klassifikationer og graderingssystemer, der anvendes på området, samt til 
udskæringsprocedurer for organområdets karakterisktiske præparattyper: leverbiopsi 
(nålebiopsi og eksicionsbiopsi), leverresektat, autopsilever og -galdeveje samt 
cholecystektomi. 
 
 
Kursets metoder 
Undervisningen er primært tilrettelagt som interaktive forelæsninger med hovedvægt på 
gennemgang af fotos af morfologiske forandringer og histokemiske og immunhistokemiske 
reaktionsmønstre til belysning af forandringer og sygdomme. I nødvendigt omfang suppleres 
med skemaer og diagrammer. Der afholdes spot-tests med illustration af et spektrum af 
morfologiske forandringer til træning af kursisternes mønstergenkendelse. Undervisningens 
fokusområder og niveau tilpasses løbende kursisternes forudsætninger. 
 
 
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 kursusstart. Dette tydeliggør kursisternes niveau for delkursusleder og –
lærere inden kursets start. 
 
I starten af kurset vil kursusledelsen gennem dialog med kursisterne søge at få kendskab til 
deres faglige niveau og praktiske forudsætninger. 
 
I slutningen af kurset registreres forbedringer i det faglige niveau og metodekendskab gennem 
dialog og ovennævnte spot-test. 
 
 
Kursusledelsens evaluering af kurset 
Udover det i det generelle afsnit nævnte gælder følgende for kurset i leverpatologi: I 
bedømmelsen indgår en vurdering af de af deltagerne indsendte diagnoseforslag, den løbende 
dialog under kurset, resultat af den afsluttende spot-test samt delkursuslederens generelle 
indtryk af kursisterne.  
   
 
Kursisternes evaluering af kurset 
Se det indledende generelle afsnit. 
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