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Kursets formål:
Kurset er en sammenlægning af det tidligere introduktionskursus og kardiovaskulære kursus. Kurset
tilsigter at give kursisterne en generel introduktion til specialet patologisk anatomi og cytologi samt til
hoveduddannelsen i specialet. Et vigtigt mål er at bibringe en opdatering af den basale patoanatomiske
viden, men ligeledes prioriteres håndtering af dagligdags rutiner som frysesnitsundersøgelser, makro- og
mikroskopi og korrekt SNOMED-kodning højt. Herudover indeholder kurset kardiovaskulær patologi,
herunder aterosclerose og iskæmisk hjertesygdom samt kongenitte og erhvervede hjertesygdomme, der
bl.a. styrker kursisten med en viden nødvendig for varetagelse og supervision af sektionsarbejdet.
Denne viden skal bibringe kursisten de basale forudsætninger for den senere mesterlære i
hoveduddannelsesstillingen. Herudover har kurset det formål at opdatere kursisten med generel
retsmedicinsk viden og ikke mindst at give indsigt i de akademiske, forskningsrelaterede muligheder i faget.
Kursets indhold:
Præsentation af holdet.
SNOMED kodesystemet.
Pitfalls – eksempler, omfang og profylakse.

Patologen som akademisk aktør.
Patologien som cytolog.
Obduktioner/Retsmedicin.
Almen makro- og mikroskopi.
Hjertets anatomi og udvikling.
Hjerte-workshop, kongenitte og erhvervede hjertesygdomme
Aterosklerose og iskæmisk hjertesygdom.
Pludselig uventet død.
Transplantationspatologi.
Speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi.
Præsentation af Dansk Patologiselskab (DPAS).
Mål, der skal opnås i løbet af kurset:
Efter endt kursus forventes det at kursisten har fået:
 et grundlæggende kendskab til speciallægeuddannelsen
 en nuanceret og bred forståelse af den almene patologi
 indsigt i makro- og mikroskopiske procedurer, herunder udførelse af obduktioner og evne til at
erkende pitfalls og håndtering af vanskelig cyto- og histologi
 basisviden om korrekt opbygning af pato-anatomiske beskrivelser herunder kodning
 viden om aterosklerose og iskæmisk hjertesygdom
 viden om hjertets anatomi samt kongenitte og erhvervede hjertesygdomme
 basisviden om hjertetransplantationspatologi
 viden om specialets retsmedicinske og juridiske aspekter, herunder pludselig uventet død
 erkendelse af specialets forskningspotentiale
Kursusmateriale:
Powerpoint præsentationer uddeles/-sendes i forbindelse med kurset, ligesom enkelte undervisere kan
udsende-/levere andet undervisningsmateriale.
Forberedelse:
Da kurset afholdes som det første teoretiske specialespecifikke kursus i hoveduddannelsesforløbet er der
ingen formel forberedelse. Kursisterne tilrådes læsning af kapitler omhandlende almen patologi i gængse
lærebøger.
Kursets metoder:
Der er tale om et kursus, som sigter på teoretisk indlæring med udvalgte praktiske eksempler. Således vil
undervisningen i væsentligt omfang være katedral i form af forelæsninger, men med afveksling i form af
aktiverende elementer så som workshops, demonstrationer, 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 at evaluere i løbet af kurset. Endvidere er der afsat tid til mundtlig evaluering ved
kursusafslutning, ligesom kursisterne skal indlevere en evalueringsrapport til Uddannelsesudvalget i DPAS
via kursistrepræsentanten, der vælges på kurset.

