
Kursusbeskrivelse 

Diagnostiske metoder for læger i hoveduddannelsen i patologisk anatomi og 
cytologi. 

Målgruppe:  
Uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelse i 2021. 
 

Sted:  
Kurset holdes i konferencelokalet på 2. sal, Patologiafdelingen, Aalborg Universitetshospital, 
Ladegårdsgade 3, 9000 Aalborg. 
                    

Delkursusledere / Undervisere på kurset: 
 
(RR) Rasmus Røge, afdelingslæge, ph.d., Patologisk Institut, Aalborg Sygehus. Scheme Organizer 
for NordiQC. e-mail: rr@rn.dk 
 
(HH) Henrik Hager, overlæge, klinisk Lektor, ph.d., Afd. for Klinisk Patologi, Vejle Sygehus. Assessor 
for NordiQC. e-mail: henrik.hager@mac.com 
 

Undervisere på kurset: 
 
(MV) Mogens Vyberg, professor i klinisk patologi, Center for RNA Medicine, Aalborg Universitet, 
Kbh. e-mail: mov@dcm.aau.dk 
 
(SN), Søren Nielsen, bioanalytiker, Patologisk Institut, Aalborg Universitetshospital, Direktør for 
NordiQC.   
e-mail: sn@rn.dk 
 

(MB), Michael Bzorek, bioanalytiker, Patologisk Afdeling, Region Sjællands Universitetshospital, 
Afsnit Næstved. Assessor for NordiQC. e-mail: mibz@regionsjaelland.dk 
 

Kursets formål 

Formålet med kurset er at give deltagerne ajourført viden om spektret af metoder til 
karakterisering af væv og celler. Kurset omhandler immunhistokemi og klassisk histokemi, idet 
disse undersøgelser anvendes i den daglige diagnostik. Herudover vil emner omkring digitalisering 
blive berørt. 
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Kursets indhold 

Immunhistokemi: 

• Protokoloptimering, standardisering og kvalitetssikring 
o Betydning af materialetype (paraffinsnit, kryostatsnit, cytologisk materiale) 
o Betydning af fiksering og andre præparationsprocedurer 
o Antigendemaskering 
o Valg af antistoffer 
o Visualiseringssystemer 

• Diagnostisk anvendelse 
o Markørproteiners forekomst i normalt og patologisk (især neoplastisk) væv 
o Primært antistofpanel 
o Vigtige markører i sekundære paneler 
o Epiteliale, mesenkymale, neuroendokrine og hæmatologiske markører 

• Diskussion af hjemmeopgaver 
• Anvendelse af digital kvantificering af den immunhistokemiske reaktion gennemgås.  

  

Klassisk histokemi: 

• Præpareringsteknik 
o Principperne bag fremstilling af vævssnit 
o Grundlaget for histokemiske farvninger 

• Diagnostisk anvendelse 
o Påvisning og klassifikation af muciner, kulhydrater, bindevæv, pigment, lipider, 

metaller og mikroorganismer 

  

In situ hybridisering 

• In situ hybridisering, påvisning af nucleinsyrer, i vævssnit gennemgås. 

 

Mål der skal opnås i løbet af kurset 

Kursisten skal efter kurset kunne: 

• Redegøre for immunhistokemiske farvemetoder (antistoftyper, demaskering, 
visualiseringsmetoder og forstærkningsmetoder) og indikationerne for brugen af disse; 
kritisk kunne vurdere immunfarvede snit; redegøre for anvendelse af immunhistokemi 
inden for hovedområder af patologien, især tumorpatologi; sammensætte relevante 
diagnostiske immunpaneler til klassifikation og subtypning af tumorer. 



• Redegøre for specielle histokemiske farvemetoder og indikationerne for brugen af disse. 
• Kende til principperne for in situ hybridisering.. 

  

Kursusmateriale 

Alt kursusmateriale formidles elektronisk og vil være tilgængeligt via dels via DPAS-
hjemmeside: www.danskpatologi.org  (Uddannelse/Speciallægeuddannelse/Obligatoriske 
teoretiske kurser) og dels via PathPresenter.net ca. 5 uger inden kursets start.  

 

Forberedelse 

Gennemførelse af færdighedskursus i histologisk og cytologisk laboratorieteknik på kursisternes 
uddannelsessted som beskrevet i målbeskrivelsen. 

Læsning af:  Vyberg M. Anvendt immunhistokemi – kapitel 2  

                                     

Orientering i: Vyberg M. Anvendt immunhistokemi – øvrige kapitler 

Bancroft JD, Gamble M. Theory and Practice of 
HistologicalbnTechniques, 5th Edition, Curchill Livingstone, 2001 

Besvarelse af hjemmeopgaver inden for fastsat tidsfrist omfattende 

Immunhistokemi: Opgaver baserede på deltagervalgte cases af immunhistokemiske farvninger på 
tumorsnit til histogenetisk og fænotypisk klassifikation. 

Rettidig besvarelse af de stillede opgaver er en forudsætning for kursusdeltagelse. 

 

Kursets metoder 

Forelæsninger. 

Gruppearbejde. 

Praktiske øvelser i immunhistokemi ved mikroskopi af et panel af immunfarvninger på snit af 
multivævsblokke med henblik på at klassificere maligne tumorer inden for et bredt spektrum af 
typer. 

https://danskpatologi.org/uddannelse/speciallaegeuddannelse/
https://pathpresenter.net/public/presentation/display?token=42b47697


 

Litteraturliste, links mm. 

Anbefalede generelle opslagsværker 

• Vyberg M. Anvendt immunhistokemi. 7. udgave. Bioanalytikeruddannelsen, København. 
2007. 

• Bancroft JD, Gamble M. Theory and Practice of Histological Techniques, 5th Edition, Curchill 
Livingstone, 2001. 

• Immunohistochemistry vade mecum - http://www.e-immunohistochemistry.info 
• NordiQC - http://www.nordiqc.org 

Supplerende generelle opslagsværk 

• Cancer Pathology and Molecular Biology - http://www.cancerindex.org 
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