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Speciallæge i
Patologisk Anatomi og Cytologi
Klinisk Patologi
Region Syddanmark

Klinisk Patologi
•
•
•
•

Vi stiller diagnoserne!
Vi modtager biopsier og operationspræparater
Vi afgør om kirurgerne har frie rande
Vi sidder med til MDT og bidrager dermed direkte til at
afgøre, hvilken behandling, der vil gavne patienten
• Vi har ingen direkte patientkontakt, men spiller en
central rolle i udredningen
• Vi har meget tværfaglig og interkollegial sparring ved
bl.a. konferenceaktivitet
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Klinisk Patologi
• Mindre speciale (ca. 210 speciallæger, ca. 300 i alt i DK
(inkl. uddannelslæger)
– god mulighed for at præge specialet
• Et speciale i konstant udvikling –
”Digital patologi og molekylær patologi er det nye sort”
(Mis-match repair system, EGFR, KRAS, BRAF, Her2)

Arbejdsopgaver (YL)
•
•
•
•
•

Udskæring – typisk fikserede operationspræparater
Mikroskopi – histologi (og cytologi i HU)
Modtager frisk væv til frysesnitsundersøgelser
Overholde tidsfrister
Tæt supervision 1:1 med speciallæge – mesterlæreprincip
(ok at være grøn)
• Obduktioner (udgør en meget lille del af samlet arbejde)
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Telefonen ringer......
Onkolog

Vi har en pt. med tværsnit.
Radiologen tog en biopsi i
går – Kan du se om det er
malignt? …..Hvis der er
maligne celler kan vi starte
strålebehandling mod
området

Jeg har netop set
biopsien! Det er malignt
tumorvæv, formentlig
karcinom. Jeg har bestilt
immuner for at bestemme
hvor tumor er udgået
fra....

Patolog

Malignt tumorvæv …så
simulerer vi patienten i
aften mhp.akut
strålebehandling….
Tak for hjælpen!

Bonusinfo
• Din vejleder sidder tæt på dit kontor og arbejder på
samme tid
• Mulighed for større og mindre forskningsprojekter
• Fri til deltagelse i årsmøder og kongresser
• Arbejder kun dagstid – ingen vagter
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Stillinger
• 7 introduktionsstillinger/ år i Region Syd
• Oftest 4 hoveduddannelsesstillinger i Region
Syd/år
• Gode muligheder for forskning, evt. ph.d.
• Rigtig gode muligheder for fastansættelse som
speciallæge umiddelbart efter endt
hoveduddannelse

Besøg på Klinisk Patologi?– skriv til os!
• OUH, Odense: udd.ansvarlig overlæge Tina Green,
tina.green@rsyd.dk
• Sygehus Lillebælt, Vejle: Ledende overlæge Marianne
Waldstrøm, marianne.waldstroem@rsyd.dk
• Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg: Udd.ansvarlig overlæge Martin
Bak, martin.bak@rsyd.dk
• Sygehus Sønderjylland, indtil videre Sønderborg:
Udd.ansvarlig overlæge Eva Jensen, eva.jensen@rsyd.dk
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