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Kursets formål 
Indenfor genital patologi, der på dette kursus omfatter corpus uteri, ovarie, placenta og 
trofoblastsygdomme, skal undervisningen skabe overblik, sammenhæng og forståelse og dermed 
understøtte uddannelsesafdelingernes praktiske undervisning således, at målbeskrivelsen kan 
opfyldes efter endt hoveduddannelse. 
Indenfor perinatal patologi er formålet at give kursisterne en oversigtsagtig indføring i 
obduktionsteknik af fostre og perinatalt døde børn. 
For alle emner på kurset understreges nødvendigheden af et tæt tværfagligt samarbejde mellem 
patologer og andre kliniske læger. 
 
Kursets indhold 
Corpus uteri og ovarium 

Med udgangspunkt i en gennemgang af udviklingen af særligt det Müllerske system, gonader og 
germinalceller fortsættes med undervisning i funktionelle forandringer i corpus uteri, neoplasi i 
corpus uteri (hyperplasi, epiteliale- og mesenkymale tumorer), og neoplasi i ovariet, incl. 
peritoneum(epiteliale- og germinalcelletumorer, metastaser). I gennemgangen lægges vægt på de 
hyppigst forekommende tilstande, på udskæringsteknikker og mikroskopi. Stadieinddeling (FIGO) 
og principperne i Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) gennemgås. Immunhistokemi 
gennemgås og sjældne forandringer nævnes kort eller som differentialdiagnoser. 
Emnerne er meget omfattende, så med det antal timer, der er til rådighed på kurset, vil der ikke 
blive fokuseret specielt på forskning. Mange af de parametre, der omfattes af de ovennævnte 



patoanatomiske procedurer, vil dog indgå i kliniske projekter, hvilket berøres i introduktionen til 
DGCD. 
 
Trofoblastsygdomme og placenta 

Der redegøres for principperne for relevant makroskopisk og mikroskopisk vurdering af 
abortmateriale og af placenta, herunder kriterierne for histologisk diagnose af partiel og komplet 
mola, koriokarcinom, flerfoldsplacenta, infarkt, intervilløs trombe, løsning, chorioamnionitis og 
villitis i placenta. 
 
Perinatal patologi 

Der redegøres for formål og procedurer for føtal og perinatal obduktion og for patogenetisk 
klassifikation af misdannelser. Med billedmateriale præsenteres misdannelser i CNS, hjerte, lunger, 
mave-tarm og urogenitalsystemet samt hyppige alvorlige sygdomme som forekommer ved 
obduktion af for tidligt fødte børn. 
 
 
Mål for kurset 
Efter kurset forventes det, at kursisten har viden og indsigt i de emner, der er beskrevet under 
”Kursets indhold,” således at kursisten 

- har kendskab til patogenesen indenfor genitalpatologi 
- selvstændigt kan håndtere den makroskopiske undersøgelse af operationspræparater med 

udtagelse af væv til frysemikroskopi 
- selvstændigt kan diagnosticere de hyppigst forekommende tumorer med 

differentialdiagnostiske overvejelser samt brug af immunhistokemisk antistofpanel og 
- kan angive stadium samt anvende DGCD´s indberetningsskemaer. 

 
Indenfor perinatal patologi skal kursisten have viden om formål og procedurer for føtal og perinatal 
obduktion og kende til de hyppigste misdannelser samt sygdomme hos for tidligt fødte børn. 
 
Kursusmateriale 
Senest 6 uger før kursets start vil materiale, der skal anvendes til kursusforberedelsen være 
tilgængeligt for deltagerne på DSPACs hjemmeside www.dspac.org 
Materialet vil bestå af en kursuskasse, der sendes til kursisterne direkte fra 
delkursuslederen/delkursusunderviserne, og/eller cases, der formidles elektronisk. 
Kursusmaterialet er omkostningsfrit for kursisterne, men præparatkasserne skal returneres til 
delkursusunderviserne efter kursus. 
 
Forberedelse 
Udover de i det generelle afsnit beskrevne forudsætninger forudsættes kendskab til de internationalt 
og nationalt anvendte klassifikationssystemer samt publicerede retningslinjer fra Dansk 
Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG). 
Endvidere forudsættes nogen rutine i anvendelse af udskæringsprocedurerne for hysterektomi 
foretaget på grund af benign lidelse, placenta samt evt. et vist indblik i udskæringsprocedurerne for 
vanskelige præparattyper med malign tumor i corpus og operationsmateriale i forbindelse med 
malign tumor i ovariet. 
 
Forud for kurset skal kursisterne gennemse præparaterne i de fremsendte kasser og senest 1. 
november indsende diagnoseforslag til de enkelte delkursusundervisere. Rettidig besvarelse er en 



forudsætning for godkendelse af kurset. Efter svarfristens udløb får kursisterne den korrekte 
diagnoseliste tilsendt pr. e-mail. 
 
Kursets metoder 
Kurset vil overvejende anvende den interaktive forelæsningsform, blandt andet ved 
kursistgennemgang og diskussion af de udsendte præparater. 
Spottests vil blive anvendt indenfor enkelte af delemnerne. 
 
Kursusledelsens evaluering af kursisternes grad af målopfyldelse 
Besvarelse af hjemmeopgaver tjener til blandt andet at tydeliggøre kursisternes niveau for 
delkursusleder og – undervisere inden kursets start. Kursisternes forudsætninger i form af praktisk 
erfaring med genital og perinatal patologi vil blive vurderet ved en hurtig personlig præsentation i 
starten af kurset. 
Efter kurset udarbejder delkursuslederen en rapport over kursets forløb, 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. Der vil være tale om en generel evaluering, hvor der bliver lagt vægt på 
forslag til evt. ændringer ved fremtidige kurser. 
 
Kursisternes evaluering af kurset 
Se det indledende generelle afsnit. 
 
Litteratur og links 
Generelle opslagsbøger 

Kurman RJ. Blausteins pathology of the female genital tract. 5th Ed. Springer-Verlag, New York; 
Inc., 2002 
Crum CP, Lee KR. Diagnostic Gynecologic & Obstetric pathology.1th ed. Elsevier Saunders. 2006  
Rosai and Ackerman´s Surgical Pathology. J Rosai (Ed,). 9th ed. Mosby 2004. Relevante kapitler 
Marjoniemi V. Immunohistochemistry in gynaecological pathology: a review. 
Pathology 36(2): 109-119, 2004 
Anvendt immunhistokemi. Mogens Vyberg. 2007 
WHO Classification of Tumours, Pathology and Genetics. Tumours of the Breast and Female 
Genital Organs. Tavassoli FA, Devilee P. (Eds.) 2003 
Langman`s Medical Embryology. Sadler TW. 2010 
Placental Pathology. Atlas of Nontumor Pathology 3. AFIP. 2004 
Manual of Benirschke and Kaufmann´s Pathology of the Human Placenta. Baergen RN. 2005 
Fetal and Neonatal Pathology. Keeling JW, Kong TY. 2007 
 
 


