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1. Indledning 

Specialet patologisk anatomi og cytologi er beskrevet i målbeskrivelsen, som findes på 
www.sst.dk, hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet.  Speciallægeuddannelsens introduk-
tionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesprogrammer, 
som kan findes på www.videreuddannelsen-syd.dk under specialet.  

 

Specielle regionale forhold 

I videreuddannelsesregion Syd er der fire patologiafdelinger (Esbjerg, Odense, Sønderborg og 
Vejle). Alle afdelinger varetager hoveduddannelsesforløb, som alle omfatter ansættelse på to af-
delinger.  

Ifølge specialeplanen kan de diagnostiske opgaver på afdelingerne inddeles i tre niveauer efter re-
kvirenternes specialiseringsgrad, hvor alle afdelinger har præparattyper på hovedfunktionsniveau 
og der til kommer regionsfunktionsniveau i Vejle og Odense samt højt specialiseret niveau i 
Odense. Uddannelsesprogrammerne og hoveduddannelsesforløbene tilrettelægges således, at 
den uddannelsessøgendes kompetenceudvikling afstemmes med patologiafdelingens præparatty-
per. 

 

2.1 Uddannelsens opbygning  

Uddannelsens varighed er 4 år og det overordnede indhold er beskrevet i målbeskrivelsen 
(www.sst.dk). Stillingen Vejle-Odense-Vejle fordeles som følger: 

 

1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse 

Vejle 

(Klinisk patologi, Sygehus 
Lillebælt, Vejle) 

Odense 

(Afdeling for klinisk patologi, 
Odense Universitetshospital) 

Vejle 

(Klinisk patologi, Sygehus 
Lillebælt, Vejle) 

1. år 2.-3. år 4. år 

 

 
 

2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder 
 
Ansættelsesstederne generelt (Vejle og Odense) 
Afdelingerne betjener hospitalsafdelinger og den primære sundhedstjeneste med patoanatomiske 
diagnoser og molekylærpatologiske undersøgelser baseret på undersøgelser af organer, væv og 
celler i forbindelse med screening, udredning, behandling, behandlingskontrol og obduktioner.  
 
Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner  
Afdelingernes drift er organisatorisk opdelt i fagområder (lægefaglige teams). I Vejle varetages gy-
nækologi inkl. screening for livmoderhalskræft, gastrointestinalkanal inkl. lever, hud og bløddele, 
lunge og kar, urologi og mamma.  
I Odense er afdelingens drift organisatorisk opdelt i fagområder, kaldet ekspertområder (eller ”søj-
ler”): hæmatologi, gynækologi/obstetrik, hoved-hals/lunge, bløddele/nervesystem, hud, /nyre/uro-
logi/hjerte-kar, mamma samt øvre og nedre gastrointestinalkanal (hvor førstnævnte ekspertom-
råde inkluderer lever og pancreas).  

http://www.sst.dk/
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.sst.dk/
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Tillige udføres på begge afdelinger et bredt spektrum af molekylærpatologiske undersøgelsesme-
toder inden for diagnostik og forskning. Obduktioner udføres i det omfang, de rekvireres af de kli-
niske afdelinger.  
 
Afdelingernes speciallæger er subspecialiserede og beskæftiget med 1-3 af fagområderne. På 
hvert fagområde er beskæftiget 2-4 speciallæger.  
 
I begge afdelinger arbejder man på fagområderne i 2-4 måneders perioder, hvilket betyder at ho-
veduddannelseslægerne arbejder med alle fagområder, mens introduktionslægerne arbejder med 
udvalgte områder. Derved sikres at såvel introduktions- som hoveduddannelseslæger kan beskæf-
tiges med kompetenceudviklende opgaver inden for rollen som medicinsk ekspert. De uddannel-
sesansvarlige overlæger tilrettelægger rotationen i fagområderne. Det er uddannelseslægens pligt 
at planlægge ferier og kurser i forhold til rotationen, så uddannelseslægen opnår tilstrækkelig tid i 
hvert enkelt fagområde. I tillæg forventes hoveduddannelseslæger at tilegne sig kompetencer in-
den for de øvrige lægeroller i løbet af uddannelsesstillingen (f.eks. tildelte administrative opgaver 
som uddannelseskoordinerende yngre læge, udvalgsarbejde, instruksudfærdigelse og endvidere 
som forsker, underviser og samarbejder). 

 
 
Lægelige opgaver som uddannelseslægen skal varetage 
 
Den uddannelsessøgende deltager som minimum i følgende lægelige opgaver: 
 
Udskæring:  
Makroskopisk undersøgelse og beskrivelse af biopsier og operationspræparater udføres inden for 
alle ekspertsområder. Det forventes, at den uddannelsessøgende læge kan begynde at arbejde 
selvstændigt efter få dages introduktion. Under udskæringen er der altid mulighed for at tilkalde 
supervisor. Hyppighed og mængde af udskæring aftales med det enkelte fagområde, men generelt 
må uddannelseslægen forvente at skære ud i op til 6 timer/uge med hensynstagen til afdelingens 
samlede drift. 
 
Mikroskopi:  
Mængden af præparater til mikroskopi aftales med det enkelte fagområde, således at der tages 
hensyn til såvel den uddannelsessøgendes kompetenceniveau, kravet om udvikling af kompeten-
ceniveau og afdelingens drift. Det forventes, at den uddannelsessøgende i løbet af hoveduddan-
nelsen tilegner sig viden og kompetencer således at mikroskopiprocessen i tiltagende grad udføres 
selvstændigt, hvilket i særdeleshed gælder for fjerde år i hoveduddannelsesstillingen. 
 
Obduktioner: 
Der vil være 5-10 obduktioner pr år for den uddannelsessøgende i Vejle og ca. 10-15 pr. år i 
Odense. Obduktionerne udføres med tiltagende grad af selvstændighed, således man progredierer 
fra at udføre obduktioner med supervision til senere i ansættelsen at fungere som supervisor for 
uddannelseslæger på lavere uddannelsestrin.  
 
Multidisciplinære konferencer:  
Deltagelse og opgaver ved de multidisciplinære konferencer aftales med det enkelte fagområde, 
men det forventes at den uddannelsessøgende i 1., 2 og 3. år i hoveduddannelsen kan præsentere 
egne præparater/ patient cases med stigende kompleksitet i løbet af forløbet. På 4. år forventes 
det, at den uddannelsessøgende kan forberede og til dels afvikle hovedparten af patologens rolle i 
forbindelse med de multidiciplinære konferencer. 
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Undervisning 
  
Konferencer: 
Inden for næsten alle fagområder i afdelingerne afholdes konferencer med sygehusenes klinikere. 
Konferencerne afvikles i de DMCG-baserede multidisciplinære teams, og er handlingsrettede med 
udgangspunkt i aktuelle patientforløb. Hyppigheden varierer mellem fagområderne og varierer fra 
daglige til månedlige konferencer, men oftest er der tale om 1-2 ugentlige konferencer. Afdelin-
gens speciallæger deltager sammen med den/de uddannelsessøgende læger på fagområdet i det 
omfang det skønnes formålstjenstligt i forhold til lægens uddannelsesprogram og – plan. Den ud-
dannelsessøgende læge vil få til opgave at præsentere eller referere patologisvar jfr. ovenstående. 
 
Den uddannelsessøgende læge opnår kompetencer som kommunikator, professionel og samarbej-
der. 
 
Formaliseret undervisning, Vejle:  

 Undervisning 
Der afholdes formaliseret undervisning ugentligt. Programmet tilrettelægges af den ud-
dannelseskoordinerende yngre læge i samarbejde med UAO. 
Deltagere: Alle læger, mol. biologer og forskerstuderende  
Mødeleder: Uddannelseskoordinerende yngre læge. 

 Faglige personale møder: 
Indhold: På mødet holdes foredrag af inviterede foredragsholdere, der almindeligvis re-
krutteres blandt afdelingens personale og omhandler f.eks. implementering af nye meto-
der, resultater af forskningsprojekter eller patientrelaterede udviklingsprojekter. 
Deltagere: Hele personalegruppen. 
Mødeleder: Møderne arrangeres af undervisningsudvalg. 

 Cytologiundervisning: 
Indhold: Der undervises i udvalgte emner inden for cytologi i forbindelse med ophold i 
relevante subspecialer. 
 
Staffmeetings på SLB: 
Indhold: Udvalgte faglige emner, arrangeres på skift af de kliniske afdelinger på SLB. 
Program: Annonceres på intranettet. 

 
Formaliseret undervisning, Odense:  
 
Forsknings- og undervisningsmøde/Onsdag morgen-møde 
Tidspunkt: Hver onsdag kl. 8.15-9.00 undt. ferieperioder (fremgår af program på afdelingens intra-
net side). 
Sted: Konferencelokalet på 3. sal.  
Indhold: Mødet består dels af præparatpræsentation (15 min.) og dels præsentation af forsknings-
projekt eller andet relevant emne (30 min). Præparatpræsentationen varetages af afdelingens re-
servelæger og består i præsentation af en pædagogisk, pudsig eller problematisk case fra dagligda-
gens præparater. Speciallæger kan ligeledes præsentere kortfattede cases, hvis tiden tillader det. 
Præsentation af forskningsprojekt varetages af afdelingens læger, forskerstuderende, bioanalyti-
kere eller inviterede forskere.  
Deltagere: Alle læger, forskerstuderende og andre relevante nøglepersoner (ex. bioanalytiker un-
dervisere).  
Mødeleder: Afdelingens forskningsprofessorer. 
Program: Programmet findes på afdelingens intranet og koordineres af forskningsprofessor og den 
uddannelseskoordinerende yngre læge. 
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Faglige personalemøder 
Tidspunkt: Hver tredje mandag i måneden undt. juli og august. 
Sted: Kursussalen (1. sal). 
Indhold: Foredrag af inviterede foredragsholdere (ansat i afdelingen eller på andre afdelinger på 
OUH) og omhandler f.eks. implementering af nye metoder, resultater af forskningsprojekter eller 
patientrelaterede udviklingsprojekter. 
Deltagere: Hele personalegruppen og forskerstuderende. 
Mødeleder: Møderne arrangeres af afdelingens uddannelsesudvalg. Rollen som tovholder går på 
skift mellem udvalgsmedlemmerne. 
Program: Programmet findes i afdelingens aktivitetskalender på Infonet. 
  
Faglige Parallelsessioner 
Tidspunkt: ca. én gang hver 3. måned, ofte mandag kl 8.15 -9.00 
Sted: De to teams, som står for tur, afvikler hver deres session i to forskellige lokaler, eksempelvis i 
frokosttuen og i konferencen 3. sal. 
Indhold: Undervisning i fagligt relevante emner inden for afdelingens subspecialer. På skift tildeles 
to af afdelingens subspeciale teams (søjler) at stå for en session af ca. 40 min varighed. Emnerne 
er typisk ny udvikling eller diagnostiske metoder inden for teamet. Ofte inviteres en kliniker over 
for at fortælle om kliniske aspekter ved udredning. 
Deltagere: Hele personalegruppen og forskerstuderende. Emnerne for de to parallelsessioner op-
slås sammen, og deltagerne kan frit vælge efter interesse og møde op i det relevante lokale. Ingen 
tilmelding.  
Mødeleder: Møderne arrangeres overordnet af afdelingens uddannelsesudvalg. De præsente-
rende teams vælger sessionens emner og koordinerer med evt. kliniker. 
Program: Findes i afdelingens aktivitetskalender på Infonet og udsendes pr e-mail. 
  
OUH talks 
Tidspunkt: Onsdag kl. 8.15-9.00, 2-3 gang månedligt. Deltagelse i auditoriet (live) kræver tilmel-
ding. Sessionerne streames live og kan senere ses online (eks. via youtube) 
Sted: EMIL Aarestrup auditoriet 
Indhold: Et nyt undervisnings/informations koncept om skiftende emner inden for OUH, ofte med 
fokus på organisation og ledelse, samt politikker og retningslinjer. Afholdes af vekslende undervi-
sere, ofte ledere på forskellige niveauer. 
 Deltagere: Hele personalegruppen og forskerstuderende. OUH talks kører samtidig med de van-
lige onsdag morgen møder, og man kan vælge, hvad man helst vil deltage i. 
Mødeleder: Møderne arrangeres af OUH organisationen 
Program: Annonceres pr. mail ugen forinden og findes tillige på OUH intranet.  
 
Anden undervisningsaktivitet: 
Som uddannelsessøgende læge i Odense kan man blive tilknyttet Syddansk Universitet som under-
viser. Undervisningsopgaverne koordineres af afdelingens kliniske professor. Undervisningen er 
dels gennemgang af obduktioner (gælder for alle obducenter) og dels formaliseret undervisning 
som holdtimer eller forelæsninger. 
 
Som underviser opnår den uddannelsessøgende læge kompetencer inden for lægerollen kommu-
nikator, professionel og akademiker. 
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Laboratoriekurser 
 
Molekylærpatologi: 
I løbet af ansættelsen i Vejle afholdes laboratoriekursus i molekylærpatologi med introduktion til 
generelle molekylærpatologiske principper og anvendte undersøgelsesmetoder såvel teoretisk 
som praktisk med laboratorieøvelser. Den uddannelsessøgende involveres i organspecifikke mole-
kylærpatologiske undersøgelser fra det diagnostiske arbejde eller i løbet af sidste år i hoveduddan-
nelsen. 
 
Cytologi 
Inden for gynækologisk cytologi afholdes kursus i grundlæggende cervixcytologi i løbet af første 
eller sidste ansættelse i Vejle. På tilsvarende måde tilstræbes cytologiundervisning inden for ikke-
gynækologisk cytologi så som hoved-hals, luftveje, serøse væsker og urin, og som med fordel kan 
placeres i forbindelse med arbejde inden for disse fagområder. 
 
 
Kurser og kongresser: 
 
Vejle og Odense: 
Foruden obligatoriske kurser i speciallægeuddannelsen kan den uddannelsessøgende deltage i 
kurser/kongresser med udgifterne betalt af afdelingen. Efteruddannelsen tilrettelægges dog under 
hensyntagen til det individuelle uddannelsesprogram og –plan samt afdelingens økonomiske råde-
rum. Ved deltagelse i kongresser ses det gerne, at uddannelseslægen bidrager med poster/fore-
drag, men det er ikke et absolut krav. 
 I Vejle forventes det, at lægen efterfølgende underviser i væsentlige informationer/ nye resultater 
fra kurset/ kongressen.  
I Odense er det obligatorisk, at man efterfølgende præsenterer, hvad man har været afsted på, 
inkl. væsentlige informationer/nye resultater fra kurset/ kongressen, typisk ved et 10 min. oplæg 
på onsdag-morgen møde 
 
Som kursus/kongresdeltager opnår den uddannelsessøgende kompetencer som professionel og 
tillige som kommunikator og akademiker ved poster/foredrag.  
 
 
Forskning 
Hoveduddannelseslægen skal som minimum udarbejde et forskningstræningsprojekt (obligatorisk 
element i hoveduddannelseforløbet, som skal attesteres i Logbogen). 
Hvis man har opnået ph.d./dr.med graden kan man få dispensation for det obligatoriske forsk-
ningstræningsprojekt.  
 
 
Vejle og Odense 
Afdelingernes forskning ledes af forskningslederen,  den kliniske professor eller klinisk lektorer. 
Det forventes at alle uddannelsessøgende i afdelingerne er forskningsaktive. Forskningstrænings-
projektet kan startes i forbindelse med 1. ansættelse i Vejle, men skal som minimum være startet 
og delvist gennemført ved afslutningen af 3. år i Odense, for senest at være gennemført efter 3½ 
år i hoveduddannelsen. 
Alle speciallæger, molekylærbiologer og forskeransatte kan fungere som vejledere i forskningspro-
jekter. Aftale om forskningsprojekter indgås mellem den uddannelsessøgende og speciallægen. 
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Ved projekt i Odense skal projektbeskrivelsen for forskningstræningsprojektet behandles i forsk-
ningsudvalget primært af hensyn til koordinering af involvering af afdelingernes øvrige personale 
og laboratoriefaciliteter.  
 
En forkortet version af projektbeskrivelsen for forskningstræningsprojekter (max 1 sides synopsis) 
sendes til forskningslederen, som rundsender til afdelingens forskningsudvalg mhp. orientering om 
projektopstart. Desuden udfyldes et skema via udviklingsafdelingen, som skitserer tidshorisont 
samt materiale og metoder, således at nøglepersoner i forskningsudvalget kan tage stilling til res-
source- og personaleforbrug samt koordinering af opgaver i laboratoriet. 
 
Udover 5 forskningsdage til forskningstræningsprojektet pr år kan uddannelsessøgende læger lø-
bet af ansættelsen i Odense få yderligere 5 forskningsdage pr. år til andre veldefinerede projekter 
(eks. opfølgning på tidl. Ph.d., mindre kvalitetsevaluerende projekter). Fordelingen af forsknings-
dagene planlægges med hovedvejleder under hensyntagen til den individuelle uddannelsesplan og 
efter accept fra speciallægerne på det ekspertområde, hvor lægen er beskæftiget. 
 
Som forsker kan den uddannelsessøgende opnå kompetencer inden for alle syv lægeroller. 
 

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 

 

Foruden at blive uddannet med diagnostisk kompetence på afdelingslægeniveau indenfor de al-
mindeligste sygdomme skal den uddannelsessøgende tilegne sig fremgangsmåden i det diagnosti-
ske arbejde Det er  således hensigten, at man som speciallæge i patologisk anatomi og cytologi til 
enhver tid kan tilegne sig nye emneområder ved at opsøge viden om patogenese og patofysiologi, 
at anvende internationale/nationale retningslinjer for håndtering og udredning, diagnosticere ef-
ter anerkendte klassifikationer og konsultere kolleger i tvivlsspørgsmål. 

 

Ved gennemførelse af hoveduddannelse i Patologisk Anatomi og Cytologi med ansættelse i Vejle-
Odense-Vejle skal kompetencemål, som er anført i målbeskrivelsen vurderes og godkendes jfr. ne-
denstående plan. Dersom der ikke kan foretages kompetencegodkendelse på det forventede tids-
punkt, skal der udarbejdes en handlingsplan for, hvordan det kan opnås og allerede på det tids-
punkt tages stilling til en evt. forlængelse af stillingen.  

I målbeskrivelsen fremgår på hvilket niveau de i speciallægeuddannelsen opnåede kompetencer 
skal mestres på. Ved beskrivelse af kompetencerne er valgt det aktionsverbum, der tydeligst be-
skriver på hvilket vidensniveau, der skal opnås.  

Målbeskrivelsens tre vidensniveauer:  

 Niveau 1: Bekendt med: Har overordnet viden om forandringen.  

 Niveau 2: Kendskab til: Har grundig viden om forandringen uden at kunne redegøre for alle 
detaljer.  

 Niveau 3: Redegøre for: Har indgående viden om forandringen inkl. morfologi, patogenese, 
og evt. molekylære fund, gradering og stadie. Bekendt med epidemiologi, klinisk forløb og 
konsekvens. 

 

De i målbeskrivelsen nævnte læringsmetoder skal ses som forslag, og andre metoder kan også bru-
ges, men kompetencevurderingsmetoderne er obligatoriske. Kompetencevurderingsmetoden EPA 
(Entrustable Professional Activites) er beskrevet nærmere på DPAS hjemmeside, hvor links til EPA 
skemaerne findes (danskpatologi.org/Speciallægeuddannelse/Evaluering).   
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I logbogen findes anvisning på i hvilken delansættelse og hvor de enkelte kompetencemål skal 
godkendes.  

 

 

I henhold til målbeskrivelsens logbog kan kompetenceopnåelsen foregå på de fire afdelinger i regi-
onen efter følgende model for kompetencerne som medicinsk ekspert. 

 OUH SVS SHS SLB 

Mamma  X X X 

Nedre gas  X X X 

Hud  X X X 

Gyn/obs X X1 X1 X1 

Lunge, serøse hinder, MUP X  X X 

Uro/nefro/hjerte-kar X   X2 

Hovedhals X    

Øvre gas X  X3 X3  X3 

Hæm X    

CNS/bløddele X    

Molekylær4 X   X 

Obduktioner4 X   X 

1) SVS, SHS, SLB: Kompetencer for ovarier og tubae samt graviditetsprodukter opnås i Odense  
2) SLB: Kompetencer for udskæring af blære og prostataresektater, medicinske nyrebiopsier opnås i Odense. 
3) SVS, SHS, SLB: Kompetencer for lever/galdeveje, pancreas og udskæring af øvre gas resektater opnås i Odense 
4) SVS, SHS: Kompetencer for molekylær patologi og obduktioner opnås i Odense, og de sidste 6 uger af første år (H1) 
arbejdes derfor i Odense.  
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LOGBOG 

 

Kompetencer 
Sted for forventet kompetencegodkendelse 
(vejledende) 

Nr. Kompetence Konkretisering af kompetence 

(inklusiv lægeroller) 

SLB OUH 

Medicinsk ekspert 

H 1 Indhenter nødvendige in-
formationer prædiagno-
stisk og integrerer samlet 
viden i den diagnostiske 
proces 

Integrere tidligere erhvervet patofysio-
logisk og patogenetisk viden i det diag-
nostiske arbejde. 

Kan indhente og vurdere kliniske og pa-
rakliniske data, som er nødvendige for 
patoanatomisk diagnostik og anvende 
dem i det diagnostiske arbejde. 

x  

H 2.1 Kan håndtere frysesnits-
procedure og afgive svar 

Kan udtage snit fra ikke-komplicerede 
og udvalgte komplicerede operations-
præparater/biopsier til frysesnitsunder-
søgelse. 

Kan mikroskopere frysesnit og afgive 
frysesnits svar. 

 x 
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H 2.2 Kan udskære og beskrive 
operationspræparater, 
inkl. at udtage væv til bio-
bank 

Kan udskære og udforme makroskopisk 
beskrivelse på ikke-komplicerede og ud-
valgte komplicerede operationspræpa-
rater iht. gældende rekommandationer. 

 x 

H 3.1 Har kendskab til og kan an-
vende og vurdere diagno-
stiske metoder og labora-
torieteknik 

Har viden om cytologiske teknikker. 

Har viden om principper for og anven-
delse af immun- og cytohistokemiske 
undersøgelser, inkl. immunfluorescens. 

Kan vurdere egnethed og repræsentati-
vitet af histologisk og cytologisk materi-
ale. 

x  

H 3.2 Kan redegøre for øvrige 
metoder, der kan bidrage 
til diagnosticering 

Kan anvende immunhistokemiske pane-
ler. 

Er bekendt med principper og indikatio-
ner for anvendelse af flowcytometri og 
cytogenetiske undersøgelser. 

x x 

H 3.3 Har kendskab til moleky-
lærbiologiske undersøgel-
ser 

Kan anvende molekylærbiologiske un-
dersøgelser omfattende sekventering, 
PCR, microarrays (DNA og RNA) og in 
situ hybridization for specifikke diagno-
stiske, prognostiske og prædiktive for-
andringer. 

Har kendskab til betydningen af somati-
ske og germline mutationer, DNA 

x  
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methyleringer og ændringer i genek-
spression. 

Kan redegøre for underliggende princip-
per for de mest anvendte molekylærpa-
tologiske metoder, herunder redegøre 
for deres begrænsninger og være be-
kendt med almindelige pitfalls. 

Kan redegøre for betydningen af vævs-
prøvens type og kvalitet i forhold til an-
vendelighed ved molekylære analyser. 

Har kendskab til principperne for bioin-
formatik, herunder til tilgængelige mo-
lekylære databaser. 

Har kendskab til oprensning af DNA og 
RNA fra vævsprøver af forskellig type og 
kvalitet. 

Kan fortolke molekylære analyser og in-
tegrere resultaterne i ét samlet patolo-
gisvar. 

I løbet af hele uddannelsesforløbet skal 
50 molekylære analyser (inkl. ISH) ana-
lyseres, fortolkes og besvares under su-
pervision. De molekylære analyser skal 
være jævnt fordelt på minimum 5 for-
skellige organområder. 

H 4.1 Blod og knoglemarv 
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H 4.1.1 Er bekendt med de mest 
almindelige ikke-neoplasti-
ske tilstande i blod og 
knoglemarv 

Kan under supervision diagnosticere de 
mest almindelige, ikke-neoplastiske for-
andringer. 

 x 

H 4.1.2 Har kendskab til de hyppig-
ste maligne hæmatopoieti-
ske forandringer i blod og 
knoglemarv, inkl. malignt 
lymfom 

Kan under supervision diagnosticere de 
mest almindelige neoplastiske foran-
dringer inklusiv lymfoide infiltrater i 
knoglemarven. 

 x 

H 4.1.3 Er bekendt med klassifika-
tionen (WHO) af maligne 
primære knoglemarvssyg-
domme 

Kan genkende akut leukæmi og diagno-
sticere subtype under supervision.  

Kan under supervision diagnosticere an-
dre maligne primære knoglemarvssyg-
domme. 

 x 

H 4.1.4 Har kendskab til klassifika-
tionen (WHO) af maligne 
lymfomer i knoglelmarv 

Kan under supervision diagnosticere al-
mindeligt forekommende malignt lym-
fom i knoglemarv. 

 x 

H 4.1.5 Har kendskab til de vigtig-
ste genetiske og moleky-
lære forandringer af betyd-
ning for diagnose og prog-
nose ved sygdomme i blod 
og knoglemarv 

Kan fortolke molekylærpatologiske un-
dersøgelser (f.eks. JAK2, BCR-ABL, CALR 
og MYD88) og inddrage svaret i et sam-
let patologisvar. 

 x 
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H 4.1.6 Har kendskab til hyppigst 
forekommende sekundære 
tumorer i knoglemarven 

Kan diagnosticere de hyppigste meta-
staser i knoglemarven. 

 x 

H 4.2 Endokrine organer 

Thyroidea 

H 4.2.1 Har kendskab til thyroideas 
inflammatoriske forandrin-
ger, benigne og maligne 
tumortyper samt deres 
makroskopiske, cytologiske 
og histologiske karakteri-
stika 

Kan udskære de mest almindelige thyro-
idea resektater. 

Kan differentiere non-neoplastiske og 
neoplastiske forandringer på både cyto-
logisk og histologisk materiale under su-
pervision. 

 x 

Parathyroidea 

H 4.2.2 Er bekendt med differenti-
eringen mellem normalt 
væv og hyperplastiske og 
neoplastiske forandringer i 
parathyroidea 

Har teoretisk viden om non-neoplasti-
ske og neoplastiske forandringer. 

 x 

Binyrer 

H 4.2.3 Har kendskab til de hyp-
pigst forekommende hy-
perplastiske og neoplasti-
ske forandringer i biny-
rerne 

Kan diagnosticere de hyppigst forekom-
mende benigne og maligne neoplasier 
inkl. metastaser. 

 x 
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H 4.3 Gastrointestinal patologi 

Overordnet gastrointestinal patologi 

H 4.3.1 Har kendskab til princip-
perne for udskæring af 
små og større resektater 
(inkl. polypper) fra gastro-
intestinal kanalen 

Kan orientere resektater og udtage rele-
vante snit til diagnostik, vurdering af re-
sektionsflader og eventuel stadieindde-
ling. 

x x 

Esophagus 

H 4.3.2 Har kendskab til de almin-
delige inflammatoriske og 
infektiøse forandringer i 
esophagus.  

Er bekendt med mindre 
hyppige inflammatoriske 
tilstande 

Kan diagnosticere de hyppigst forekom-
mende esofagitter herunder svampe og 
herpes infektioner. 

x x 

H4.3.3 Kan diagnosticere og rede-
gøre for refluksforandrin-
ger og Barrets esophagus 

Kan diagnosticere Barrets esophagus og 
tage stilling til evt. dysplasidysplasigra-
dering. 

x x 

H 4.3.4 Kan diagnosticere og rede-
gøre for de hyppigst fore-
kommende benigne og 
maligne epiteliale tumorer 
i esophagus 

Kan diagnosticere og gradere dysplasi 
samt diagnosticere de hyppigste ma-
ligne tumorer; planocellulært karcinom 
og adenokarcinom. 

x x 
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H 4.3.5 Har kendskab til de mole-
kylærpatologiske analyser, 
der knytter sig til planocel-
lulære karcinomer og 
adenokarcinomer i esop-
hagus, f.eks. undersøgelse 
for mismatch repair 
(MMR) og HER2 status 

Kan fortolke svaret af molekylære ana-
lyser og inddrage dem i et samlet pato-
logisvar. 

x x 

Ventrikel 

H 4.3.6 Har kendskab til de histolo-
giske forandringer, der er 
karakteristiske for akut og 
kronisk gastritis 

Kan diagnosticere akut og kronisk gastri-
tis, bl.a. reaktiv helicobacter associeret, 
autoimmun og kemisk gastritis. 

x x 

H 4.3.7 Er bekendt med mindre 
hyppige inflammatoriske 
tilstande i ventriklen 

Kan inddrage disse differentialdiagno-
stisk. 

x x 

H 4.3.8 Har kendskab til de histolo-
giske forandringer, der er 
karakteristiske for akut og 
kronisk ulcus i ventriklen 

Kan diagnosticere peptisk ulcus. x x 

H 4.3.9 Kan diagnosticere og rede-
gøre for de hyppigst fore-
kommende benigne og 
maligne epiteliale tumorer 
i ventriklen 

Kan diagnosticere adenokarcinomer og 
andre hyppigt forekommende tumorty-
per, herunder adenomer/polypper. 

 x 
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H 
4.3.10 

Har kendskab til de mole-
kylærpatologiske analyser, 
der knytter sig til 
adenokarcinomer i ventrik-
len, f.eks. undersøgelse for 
mismatch repair (MMR) og 
HER2 status  

Kan fortolke svaret af molekylære ana-
lyser og inddrage dem i et samlet pato-
logisvar. 

 x 

H 
4.3.11 

Har kendskab til de hyppig-
ste bløddelstumorer i ven-
triklen. Kender de supple-
rende molekylærpatologi-
ske analyser, der knytter 
sig til GIST tumorer, f.eks. 
KIT og PDGFRA analyser 

Kan diagnosticere GIST tumorer.  

Kan fortolke og inddrage de molekylær-
patologiske analyser. 

 x 

H 
4.3.12 

Er bekendt med de hyppig-
ste lymfomer i ventriklen 

Kan inddrage lymfom som differentialdi-
agnose til inflammatoriske forandringer. 

 x 

Tyndtarm 

H 
4.3.13 

Har kendskab til de hyppig-
ste inflammatoriske syg-
domme i tyndtarmen 

Kan diagnosticere cøliaki, peptisk duo-
denitis og inflammatoriske tarmsyg-
domme. 

x x 

H 
4.3.14 

Er bekendt med mindre 
hyppige inflammatoriske 
og infektiøse tilstande i 
tyndtarmen 

Kan anvende disse differentialdiagno-
stisk. 

x x 
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H 
4.3.15 

Har kendskab til iskæmiske 
sygdomme i tyndtarmen, 
herunder patofysiologien 

Kan diagnosticere iskæmisk enteritis og 
kan foreslå differentialdiagnoser som 
årsag hertil. 

x x 

H 
4.3.16 

Har kendskab til Meckels 
divertikel i tyndtarmen 

Kan diagnosticere Meckels divertikel. x x 

H 
4.3.17 

Har kendskab til de hyp-
pigst forekommende be-
nigne og maligne tumorer i 
tyndtarmen, herunder 
adenom i ampulla vateri 

Kan diagnosticere og stadieinddele neu-
roendokrine tumorer.  
Kan diagnosticere adenokarcinomer og 
GIST tumorer. 

x x 

H 
4.3.18 

Er bekendt med mindre 
hyppige polypper i tyndtar-
men 

Kan anvende disse differentialdiagno-
stisk. 

x x 

H 
4.3.19 

Er bekendt med de hyppig-
ste maligne lymfomer i 
tyndtarmen 

Kan inddrage disse differentialdiagno-
stisk. 

x x 

Colon, rectum og appendix 

H 
4.3.20 

Har kendskab til infektiøst 
betingede tarmsygdomme 
i colon og rectum  

Kan diagnosticere infektiøst betingede 
tarmsygdomme. 

x x 

H 
4.3.21 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for patogenesen ved 
de kronisk inflammatoriske 

Kan diagnosticere kronisk inflammatori-
ske tarmsygdomme inkl. dysplastiske 
forandringer i forbindelse med disse.  

Kan foreslå differentialdiagnoser. 

x x 
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tarmsygdomme og deres 
histologiske karakteristika 

H 
4.3.22 

Har kendskab til andre 
hyppige inflammatoriske 
tilstande i colon og rectum 
og er bekendt med mindre 
hyppige inflammatoriske 
tilstande 

Kan diagnosticere eksempelvis iskæmisk 
og mikroskopisk colitis. Kan anvende 
mindre hyppige inflammatoriske til-
stande differentialdiagnostisk. 

x x 

H 
4.3.23 

Har kendskab til divertikel-
sygdomme i colon og rec-
tum 

Kan diagnosticere diverticulitis. x x 

H 
4.3.24 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for de hyppigste po-
lypper i colon og rectum, 
herunder adenomer og 
serrate læsioner og er be-
kendt med mindre hyppige 
polypper 

Kan diagnosticere polypper, adenomer 
og serrate læsioner. Kan anvende viden 
om mindre hyppige polypper differenti-
aldiagnostisk. 

x x 

H 
4.3.25 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for colon og rectum  
adenokarcinomer, herun-
der ætiologi og patoge-
nese samt udviklingen fra 
precursor læsioner 

Kan diagnosticere, klassificere og stadie-
inddele adenokarcinomer. 

x x 
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H 
4.3.26 

Har kendskab til moleky-
lærpatologiske analyser, 
der knytter sig til 
adenokarcinomer i co-
lon/rectum, eksempelvis 
undersøgelse for mismatch 
repair (MMR), RAS/RAF 
status og mikrosatellit in-
stabilitet 

Kan fortolke resultaterne af disse og 
inddrage dem i det samlede patologi-
svar. 

x x 

H 
4.3.27 

Har kendskab til GIST tu-
morer i colon og rectum. 
Kender de supplerende 
molekylærpatologiske ana-
lyser, der knytter sig til 
GIST tumorer, eksempelvis 
KIT og PDGFRA analyser 

Kan diagnosticere GIST tumorer, kan 
fortolke og inddrage de molekylærpato-
logiske analyser i det samlede patologi-
svar. 

x x 

H 
4.3.28 

Er bekendt med de hyppig-
ste maligne lymfomer i co-
lon og rectum 

Kan inddrage disse differentialdiagno-
stisk. 

x x 

H 
4.3.29 

Har kendskab til de inflam-
matoriske tilstande i ap-
pendix 

Kan diagnosticere akut og kronisk ap-
pendicitis. 

x x 

H 
4.3.30 

Har kendskab til de hyppig-
ste tumorer i appendix 

Kan diagnosticere de hyppigste tumorer 
i appendix. 

x x 

Analkanalen 
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H 
4.3.31 

Har kendskab til de hyppig-
ste polypper i analkanalen 

Kan diagnosticere hæmorider, fibroepi-
teliale polypper og kondylomer. 

x x 

H 
4.3.32 

Har kendskab til de hyppig-
ste inflammatoriske foran-
dringer i analkanalen 

Kan diagnosticere fissurer og tegn på in-
flammatorisk tarmsygdom. 

x x 

H 
4.3.33 

Har kendskab til anakana-
lens planocellulære neo-
plasier. og andre hyppige 
tumorer 

Kan diagnosticere og gradere dysplasi 
(intraepitelial neoplasi) og planocellu-
lært karcinom. 

x x 

H 
4.3.34 

Er bekendt med mindre 
hyppige tumorer i analka-
nalen 

Kan anvende viden om bl.a. melanocy-
tære tumorer, hudadnekstumorer og 
Paget’s sygdom differentialdiagnostisk. 

 

x x 

H 4.4 Hjerte og kar 

Kar 

H 4.4.1 Har kendskab til ateroskle-
rotisk sygdom i kar og 
komplikationer hertil 

Kan makroskopisk diagnosticere ate-
rosklerotiske tilstande samt følger af 
disse inkl. aneurismer. 

 x 

H 4.4.2 Har kendskab til emboliske 
tilstande i kar 

Kan diagnosticere embolier af tromber 
og andre, fx fedt. 

 x 

H 4.4.3 Er bekendt med de mest 
almindelige vaskulitter 

Kan under supervision diagnosticere de 
mest almindelige vaskulitter. 

 x 
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H 4.4.4 Har kendskab til de mest 
almindelige aflejringssyg-
domme i kar 

Kan diagnosticere amyloidose.  x 

Hjerte 

H 4.4.5 Kan redegøre for patofysi-
ologien ved hjerte-karsyg-
domme og har kendskab til 
interventioner som stent 
og by-pass operationer 

Kan diagnosticere iskæmisk hjertesyg-
dom og følger af interventioner. 

 x 

H 4.4.6 Er bekendt med hjertets 
klapsygdomme 

Kan makroskopisk genkende de mest al-
mindelige klapsygdomme. 

 x 

H 4.4.7 Er bekendt med inflamma-
tioner i endo- og myocar-
dium 

Har teoretisk viden om de mest almin-
delige inflammatoriske forandringer. 

 x 

H 4.4.8 Er bekendt med kardiomy-
opatier 

Har teoretisk viden om de mest almin-
delige kardiomyopatier. 

 x 

H 4.5 Hoved-hals 

Mund 

H 4.5.1 Har kendskab til de hyppig-
ste reaktive og inflamma-
toriske sygdomme i mund-
hulen 

Kan diagnosticere de hyppigste reaktive 
og inflammatoriske forandringer i 
mundhuleslimhinden. 

 x 
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H 4.5.2 Kan diagnosticere og rede-
gøre for dysplasi og de 
hyppigste karcinomer i 
mundslimhinden 

Kan diagnosticere dysplasi og de hyppig-
ste karcinomer i mundslimhinden. 

 x 

H 4.5.3 Er bekendt med de hyppig-
ste cyster og neoplasier i 
kæben 

Kan under supervision diagnosticere de 
mest almindelige cyster og neoplasier. 

 x 

Spytkirtler 

H 4.5.4 Har kendskab til de hyppig-
ste inflammatoriske foran-
dringer og de hyppigste 
benigne neoplasier i spyt-
kirtlerne 

Kan diagnosticere de hyppigste inflam-
matoriske forandringer og de hyppigste 
benigne neoplasier i spytkirtlerne. 

 x 

H 4.5.5 Er bekendt med de hyppig-
ste maligne neoplasier i 
spytkirtlerne 

Kan anvende denne viden differentialdi-
agnostisk. 

 x 

H 4.5.6 Har kendskab til immun-
histokemiske og moleky-
lærpatologiske undersøgel-
ser i diagnostikken af neo-
plasier i spytkirtler 

Kan fortolke molekylærpatologiske un-
dersøgelser (f.eks. HPV-typebestem-
melse på cytologisk materiale og p16 
ekspression på histologisk materiale, 
ETV6. 

 

Cytologi: har erfaring med cytologiske 
karakteristika fra benigne og maligne 
spytkirtelforandringer. 

 x 
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Næse, bihuler og pharynx 

H 4.5.7 Har kendskab til de hyppig-
ste reaktive og benigne 
neoplastiske forandringer i 
næse, bihuler og pharynx 

Kan diagnosticere de hyppigste inflam-
matoriske, reaktive og benigne neopla-
stiske forandringer. 

 x 

H 4.5.8 Har kendskab til de hyppig-
ste maligne forandringer i 
næse, bihuler og pharynx 

Kan under supervision diagnosticere de 
hyppigste maligne forandringer. 

Kan fortolke immunhistokemiske og 
molekylærpatologiske undersøgelser i 
relation til virusinduceret cancer (HPV 
og EBV) f.eks. undersøge for ETV6 og 
HPV. 

 x 

Larynx 

H 4.5.9 Har kendskab til de hyppig-
ste reaktive, inflammatori-
ske og neoplastiske foran-
dringer i larynx 

 

Kan diagnosticere de hyppigste reaktive, 
inflammatoriske og neoplastiske foran-
dringer. 

 x 

Halsregionen 

H 
4.5.10 

Har kendskab til de hyppig-
ste reaktive og neoplasti-
ske forandringer på halsen. 
Herunder også på cytolo-
gisk materiale 

Kan diagnosticere de hyppigste reaktive 
og neoplastiske forandringer. 

 x 
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H 
4.5.11 

Har kendskab til metasta-
ser på halsen og deres hyp-
pigste præsentation 

Kan diagnosticere de hyppigste meta-
staser. 

 x 

H 4.6 Hud 

Inflammatorisk hud 

H 4.6.1 Har kendskab til de grund-
læggende reaktions- og in-
flammationsmønstre i hud: 

Likenoid 

Psoriasiform 

Spongiøs 

Granulomatøs 

Vesikulobulløs 

Vaskulær 

Kan genkende de vigtigste dermatoser 
indenfor de nævnte reaktionsmønstre. 

x x 

Præmaligne og maligne forandringer i hud 

H 4.6.2 Kan redegøre for udskæ-
ringsprocedure af hudpræ-
parater med henblik på di-
agnose, forhold vedr. re-
sektionsrande og evt. TNM 
klassifikation 

Kan selvstændigt varetage udskæring af 
almindelige resektater og mere kompli-
cerede resektater under supervision. 

x x 

Benigne, præmaligne og maligne epiteliale forandringer i hud 
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H 4.6.3 Har kendskab til de be-
nigne, præmaligne og ma-
ligne forandringer udgået 
fra epidermis.  
Har kendskab til ætiologi 
og patogenese 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
prækankroser og mest almindelige tu-
morer. 

x x 

H 4.6.4 Er bekendt med mere 
sjældne tumorer i huden 

Kan inddrage denne viden differentialdi-
agnostisk. 

x x 

H 4.6.5 Har kendskab til frysesnits-
undersøgelse ved basocel-
lulære karcinomer 

Kan selvstændigt besvare frys af de 
mest almindelige basocellulære karci-
nomtyper. 

x x 

H 4.6.6 

 

 

Har kendskab til de mest 
almindelige kutane cyster 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
kutane cyster. 

x x 

Melanocytære tumorer i huden 

H 4.6.7 Kan diagnosticere og rede-
gøre for forandringerne 
ved de typiske melanocy-
tære tumorer i huden, her-
under de makroskopisk 
maligne karakteristika 

Kan diagnosticere forskellige former for 
benigne naevi og klassiske typer af ma-
lignt melanom. 

x x 
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H 4.6.8 Er bekendt med mere 
sjældne typer af melanocy-
tære tumorer i huden og 
diagnostiske faldgruber 

Kan diagnosticere sjældne melanocy-
tære tumorer under supervision. 

x x 

H 4.6.9 Har kendskab til forandrin-
ger med prognostisk be-
tydning for melanomer i 
huden 

Kan gradere maligne melanomer. x x 

H 
4.6.10 

Har kendskab til prædik-
tive markører, ved melano-
cytære tumorer, f.eks. 
BRAF og PD-L1 

Kan fortolke svaret af molekylære ana-
lyser og inddrage dem i et samlet pato-
logisvar. 

x x 

H 
4.6.11 

Er bekendt med anvendel-
sen af molekylære analyser 
i differentialdiagnostikken 
ved tumorer i huden 

Kan under supervision, hvor relevant 
inddrage molekylæranalyser differenti-
aldiagnostisk. 

x x 

Adnekstumorer 

H 
4.6.12 

Har kendskab til de hyppig-
ste af hudens adnekstumo-
rer 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
adnekstumorer. 

x x 

Kutane bløddelstumorer 

H 
4.6.13 

Har kendskab til de hyppig-
ste bløddelstumorer i hu-
den 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
bløddelstumorer. 

x x 
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Kutane lymfomer 

H 
4.6.14 

Er bekendt med de hyppig-
ste kutane lymfomer 

Kan inddrage kutant lymfom som diffe-
rentialdiagnose til inflammatoriske for-
andringer. 

 

x x 

Sentinel node 

H 
4.6.15 

Kan redegøre for princip-
perne for sentinel node 
ved malignt melanom 

Kan mikroskopere sentinel node og ind-
drage resultatet i besvarelsen. 

x x 

H 4.7 Knogler, led og bløddele 

Generelt 

H 4.7.1 

 

 

 

 

 

Har kendskab til den ma-
kroskopiske håndtering af 
resektater fra knogler, led 
og bløddele  

Kan udskære simple resektater.  x 

Knogle og brusk 

H 4.7.2 Er bekendt med knogle- og 
bruskforandringer, herun-
der benigne knogletumo-
rer 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
knogle- og bruskforandringer under su-
pervision. 

 x 
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H 4.7.3 Er bekendt med histolo-
gien og lokalisationer af 
maligne knogletumorer 

Kan inddrage forandringerne differenti-
aldiagnostisk. 

 x 

Bløddele 

H 4.7.4 Har kendskab til alminde-
lige benigne tumorer fra 
forskellige typer af blød-
delsvæv 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
benigne tumorer i bløddelsvæv. 

 x 

H 4.7.5 Har kendskab til alminde-
lige maligne tumorer fra 
forskellige typer af blød-
delsvæv 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
maligne tumorer i bløddelsvæv under 
supervision. 

 x 

H 4.7.6 Er bekendt med forskellige 
molekylære metoder, der 
anvendes i diagnostikken 
af bløddelstumorer, herun-
der sekventering 

Kan under supervision inddrage moleky-
lære analysesvar i besvarelsen af sarko-
mer. 

 x 

H 4.7.7 Er bekendt med betydnin-
gen af billeddiagnostik ved 
diagnosen af bløddelstu-
morer 

Kan under supervision inddrage billeddi-
agnostikken i besvarelsen. 

 

 x 

H 4.7.8 Har kendskab til maligni-
tetsgradering af maligne 
bløddelstumorer  

Kan under supervision malignitetsgra-
dere maligne bløddelstumorer. 

 x 
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H 4.8 Kvindelige genitalier og graviditetsprodukter 

Vulva 

H 4.8.1 Har kendskab til de hyppig-
ste inflammatoriske og be-
nigne forandringer i vulva 

Kan diagnosticere de hyppigste inflam-
matoriske og benigne forandringer. 

x x 

H 4.8.2 Har kendskab til HPV’s 
rolle i patogenesen  i vulva 

Har teoretisk viden om HPVs rolle i pa-
togenesen i vulva. 

x x 

H 4.8.3 Er bekendt med de hyppig-
ste præmaligne og maligne 
forandringer i vulva 

Kan diagnosticere præmaligne og ma-
ligne forandringer under supervision. 

x x 

Cervix 

H 4.8.4 Har kendskab til HPV’s 
rolle i patogenesen i cervix 

Har teoretisk viden om HPVs rolle i pa-
togenesen i cervix. 

x x 

H 4.8.5 Er bekendt med klassifika-
tionen for cytologiske for-
andringer i cervixcytologi-
ske prøver og HPV diagno-
stik 

Kan under supervision klassificere cyto-
logiske forandringer i cervixcytologiske 
prøver og HPV diagnostik. 

x x 

H 4.8.6 Har kendskab til udskæ-
ringsprocedurer ved cer-
vixresektater 

Kan udskære cervixresektater (konus-
præparater). 

x x 
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H 4.8.7 Kan diagnosticere og rede-
gøre for de hyppigste præ-
maligne og maligne foran-
dringer i cervix 

Kan diagnosticere type og udbredelse af 
præmaligne og maligne forandringer i 
biopsier og resektater. 

x x 

Uterus og tubae uterinae 

H 4.8.8 Har kendskab til udskæ-
ringsprocedurer af uterus 
og tubae uterinae 

Kan udskære hysterektomipræparater. x x 

H 4.8.9 Har kendskab til de morfo-
logiske forandringer i 
endometriet i menstruati-
onscyklus og ved de hyp-
pigste årsager til blød-
ningsforstyrrelser 

Kan diagnosticere dysfunktionelle og 
funktionelle forandringer i endometriet. 

Kan diagnosticere forskellige former for 
hyperplasi. 

 

x x 

H 
4.8.10 

Har kendskab til endome-
triose 

Kan diagnosticere endometriose. x x 

H 
4.8.11 

Har kendskab til de hyppig-
ste benigne tumorer i 
endo- og myometriet 

Kan diagnosticere de hyppigste benigne 
tumorer. 

x x 

H 
4.8.12 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for de hyppigste ma-
ligne tumorer i endome-
triet 

Kan diagnosticere de hyppigste maligne 
tumorer og deres forstadier. 

x x 
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H 
4.8.13 

Er bekendt med mere 
sjældne benigne og ma-
ligne tumorer i endo- og 
myometriet 

Kan under supervision diagnosticere 
mere sjældne benigne og maligne tu-
morer. 

x x 

Ovarier og tubae uterinae 

H 
4.8.14 

Har kendskab til udskæ-
ringsprocedurer af ovarier 
og tubae uterinae 

Kan udskære resektater af tubae og 
ovarier. 

x x 

H 
4.8.15 

Har kendskab til morfolo-
gien ved funktionelle for-
andringer i ovarier og tuba 
uterina 

Kan diagnosticere funktionelle og in-
flammatoriske forandringer. 

x x 

H 
4.8.16 

Har kendskab til forandrin-
gerne ved ekstrauterin gra-
viditet 

Kan diagnosticere ekstrauterin gravidi-
tet. 

x x 

H 
4.8.17 

Har kendskab til benigne 
tumorer i ovarier og tuba 
uterina 

Kan diagnosticere de hyppigste benigne 
tumorer og de mere sjældne under su-
pervision. 

x x 

H 
4.8.18 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for borderline og ma-
ligne tumorer i ovarier og 
tuba uterina 

Kan diagnosticere borderline og maligne 
tumorer under supervision. 

 x 

Graviditetsprodukter 
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H 
4.8.19 

Bekendt med de morfolo-
giske forandringer i abort-
væv.  

Bekendt med de mest al-
mindelige varianter i pla-
centas anatomi 

Kan under supervision diagnosticere de 
hyppigste abnormiteter i abortvæv. 

 x 

H 
4.8.20 

Bekendt med forhold mel-
lem gestationsalder og pla-
centas udvikling 

Kan under supervision diagnosticere de 
hyppigste årsager til præmatur fødsel 
og intrauterin væksthæmning. 

 x 

H 4.9 Lever, galdeveje og galdeblære 

Lever og galdeveje 

H 4.9.1 Har kendskab til fibrocysti-
ske forandringer i lever og 
galdeveje 

Kan diagnosticere de hyppigst forekom-
mende cystiske leverforandringer under 
supervision. 

 x 

H 4.9.2 Har kendskab til leverens 
funktionelle tilstande, va-
skulære forandringer, me-
taboliske sygdomme og in-
flammatoriske tilstande 

Kan diagnosticere funktionelle tilstande 
samt de hyppigst forekommende meta-
boliske og inflammatoriske sygdomme, 
herunder gradere inflammation og sta-
dieinddele fibrose under supervision. 

 x 

H 4.9.3 

 

 

 

Har kendskab til de hyp-
pigst forekommende be-
nigne og maligne tumorer i 
lever og galdeveje inkl. 
metastaser 

Kan diagnosticere de hyppigste benigne 
og maligne primære levertumorer un-
der supervision.  

 x 
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Kan diagnosticere metastaser i leveren 
på cytologisk og histologisk materiale 
under supervision. 

Galdeblære 

H 4.9.4 Har kendskab til funktio-
nelle og inflammatoriske 
tilstande i galdeblæren 

Kan udskære et galdeblæreresektat.  
Kan diagnosticere de hyppigste funktio-
nelle og inflammatoriske tilstande. 

 

x x 

H 4.9.5 Er bekendt med de hyp-
pigst forekommende be-
nigne og maligne tumorer i 
galdeblæren 

Kan under supervision diagnosticere de 
hyppigst forekommende benigne og 
maligne tumorer i galdeblæren. 

 

x x 

H 4.10 Lymfoide organer 

Lymfeknude og milt 

H 
4.10.1 

Har kendskab til de mest 
almindelige reaktive, speci-
fikke og uspecifikke møn-
stre i en lymfeknude 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
non-neoplastiske tilstande i en lymfe-
knude. 

 x 

H 
4.10.2 

Er bekendt med årsag og 
morfologi ved non-neopla-
stisk splenomegali 

Kan udskære en milt.  x 
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H 
4.10.3 

Har kendskab til de mest 
almindelige maligne lymfo-
mer 

Kan genkende malignt lymfom og under 
supervision diagnosticere de hyppigste 
maligne lymfomer. 

 x 

H 
4.10.4 

Har kendskab til moleky-
lærpatologiske og cytoge-
netiske undersøgelser på 
lymfeknuder 

Kan sammenholde resultater fra morfo-
logi, immunfænotype, og molekylærpa-
tologiske og cytogenetiske undersøgel-
ser på lymfeknuder og under supervi-
sion udfærdige et samlet svar. 

 x 

H 
4.10.5 

Har kendskab til de hyp-
pigst forekommende me-
tastaser i lymfeknuder 

Kan diagnosticere de hyppigste meta-
staser i lymfeknuder samt kendskab til 
immunhistokemiske paneler. 

 x 

H 4.11 Mandlige genitalier 

Prostata 

H 
4.11.1 

Har kendskab til inflamma-
tionstyper og hyperplasi i 
prostata og 

 til tilstande, der kan give 
forhøjede PSA-værdier 

Kan diagnosticere inflammation og hy-
perplasi. 

x x 

H 
4.11.2 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for prostatacancer 
inkl. gradering af vækst-
mønster og forstadier til 
cancer 

Kan udskære prostata og diagnosticere 
cancer samt angive gradering. 

Kan diagnosticere forstadier til cancer. 

 x 

Testis og ductus deferens 
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H 
4.11.3 

Har kendskab til typer af 
inflammation og infarkt i 
testis 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
benigne forandringer. 

x x 

H 
4.11.4 

Er bekendt med betydnin-
gen af retentio testis 

Har teoretisk viden om betydningen af 
retentio testis. 

x x 

H 
4.11.5 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for de hyppigste testis 
tumorer inkl. i forhold til 
alder og malignitet  

Kan foretage udskæring af orkiektomi 
og diagnosticere de mest almindelige 
testis tumorer og in situ forandringer. 

x x 

Penis 

H 
4.11.6 

Har kendskab til benigne 
forandringer inkl. kondy-
lom på penis 

Kan diagnosticere almindelige benigne 
forandringer inkl. kondylom. 

x x 

H 
4.11.7 

Har kendskab til præ-
maligne forandringer og 
planocellulært karcinom 
på penis 

Er bekendt med associatio-
nen med HPV-infektion 

Kan diagnosticere præmaligne foran-
dringer og planocellulært karcinom un-
der supervision. 

x x 

H 4.12 Mamma 

H 
4.12.1 

Har kendskab til inflamma-
tion i mamma og årsager 
hertil 

Kan diagnosticere forskellige typer in-
flammation i mamma. 

x x 
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H 
4.12.2 

Kan redegøre for princip-
perne for triple-diagnostik 
ved mammacancer 

Har teoretisk viden om principperne for 
triple-diagnostik ved mammacancer. 

x x 

H 
4.12.3 

Kan anvende og redegøre 
for de diagnostiske krite-
rier for de diagnostiske 
grupper B1-B5 og C1-C5 i 
henhold til DBCG 

Kan diagnosticere benigne og maligne 
læsioner på både cytologisk materiale 
og grovnålsbiopsi under supervision. 

x x 

H 
4.12.4 

Har kendskab til udskæ-
ringsprocedurer af 
mamma-præparater 

Kan udskære et resektat, herunder lum-
pektomi og mastektomi, og være i stand 
til at sætte den makroskopiske vurde-
ring i relation til radiologiske fund. 

x x 

H 
4.12.5 

Kan anvende og redegøre 
for kriterierne for makre-
ovurdering af en lumpek-
tomi 

Kan foretage makrovurdering af lum-
pektomi. 

x x 

H 
4.12.6 

Har kendskab til benigne / 
hyperplastiske forandrin-
ger i mamma og den asso-
cierede relative risiko for 
udvikling af cancer 

Kan diagnosticere normale fysiologiske 
og benigne / hyperplastiske forandrin-
ger under supervision. 

x x 

H 
4.12.7 

Har kendskab til de hyp-
pigst forekommende be-
nigne tumorer i mamma 

Kan diagnosticere de hyppigste benigne 
tumorer. 

x x 
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H 
4.12.8 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for in situ forandrin-
ger i mamma og den asso-
cierede relative risiko for 
udvikling af cancer 

Kan diagnosticere og klassificere in situ 
forandringer. 

x x 

H 
4.12.9 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for de hyppigste ma-
ligne tumortyper, herun-
der ætiologi og patoge-
nese for arvelig og spora-
disk cancer i mamma 

Kan diagnosticere, klassificere og gra-
dere de hyppigste karcinomer. 

x x 

H 
4.12.1
0 

Kan anvende og redegøre 
for de molekylære aspek-
ter ved mammacancer 

Kan fortolke svaret af molekylære ana-
lyser (f.eks. PAM50 og HER2) og ind-
drage dem i et samlet patologisvar. 

x x 

H 
4.12.1
1 

Er bekendt med den præ-
diktive og prognostiske be-
tydning af tumorinfiltre-
rende lymfocytter ved 
mammacancer 

Har teoretisk viden om den prædiktive 
og prognostiske betydning af tumorin-
filtrerende lymfocytter ved mammacan-
cer. 

x x 

H 
4.12.1
2 

Har kendskab til effekter af 
præoperativ behandling 
ved mammacancer 

Kan vurdere behandlingsrespons i tu-
morresektater og lymfeknuder både 
makro- og mikroskopisk under supervi-
sion. 

x x 
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H 
4.12.1
3 

Kan anvende og redegøre 
for klassifikation af tumo-
rudbredning i sentinel lym-
feknude og øvrige lymfe-
knuder og kriterier for 
ekstranodal vækst ved 
mammacancer 

Kan håndtere sentinel lymfeknude inkl. 
frysesnitsprocedure. 

x x 

H 
4.12.1
4 

Har kendskab til udskæ-
ringsprocedure for aksil-
præparater 

Kan udskære aksilresektat. x x 

H 
4.12.1
5 

Har kendskab til fundene 
ved metastase fra mam-
macancer 

Kan diagnosticere lymfeknudemetasta-
ser inkl. mikrometastase og enkeltcelle-
infiltration. 

x x 

H 4.13 Metastase fra ukendt primær tumor 

H 
4.13.1 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for neoplasiers meta-
stasering og for forekomst 
af metastase fra ukendt 
primær tumor 

Kan diagnosticere metastaser på cytolo-
gisk og histologisk materiale inkl. grov-
nålsbiopsi. 

x x 

H 
4.13.2 

Kan anvende og redegøre 
for anvendelse af diagno-
stiske metoder, herunder 
immunhistokemiske og 
molekylære aspekter ved 
ukendt primær tumor 

Kan anvende primært immunhistoke-
misk panel og relevant differentialdiag-
nostisk immunhistokemisk panel og, 
hvor relevant, under supervision ind-
drage molekylærpatologiske analyser. 

x x 
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H 
4.13.3 

Har kendskab til inddra-
gelse af kliniske og billeddi-
agnostiske aspekter ved 
ukendt primær tumor 

Kan under supervision inddrage viden 
om kliniske og billeddiagnostiske fund 
ved ukendt primær tumor. 

x x 

H 4.14 Nedre luftveje 

H 
4.14.1 

Har kendskab til de mest 
almindelige inflammatio-
ner i lungerne 

Kan diagnosticere akutte inflammatio-
ner, organiserende pneumoni og granu-
lomatøs inflammation samt diskutere 
differentialdiagnoser. 

x x 

H 
4.14.2 

Er bekendt med reaktions-
mønstre i interstitielle lun-
gesygdomme, herunder 
betydningen af repræsen-
tativitet og korrelation 
med klinik og billeddiagno-
stik ved diagnostik af in-
terstitielle lungesygdomme 

Har teoretisk viden om reaktionsmøn-
stre i interstitielle lungesygdomme. 

x x 

H 
4.14.3 

Har kendskab til udskæ-
ringsprocedure af lungere-
sektater med henblik på 
diagnose, forhold vedr. re-
sektionsrande og evt. 
TNM-klassifikation 

Har teoretisk viden om udskæringspro-
cedure af lungeresektater. 

x x 
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H 
4.14.4 

Kan redegøre for lungecan-
cer 

Kan anvende cytologisk materiale til di-
agnostik af adenokarcinom, planocellu-
lært karcinom og småcellet karcinom. 

x x 

H 
4.14.5 

Har kendskab til fundene 
ved præmaligne forandrin-
ger i lungen 

Kan diagnosticere præmaligne foran-
dringer. 

x x 

H 
4.14.6 

Har kendskab til fundene 
ved de mest almindelige 
lungetumorer og metasta-
ser 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
lungetumorer og differentiere mellem 
disse og metastaser. 

x x 

H 
4.14.7 

 

 

 

Har kendskab til moleky-
lærpatologiske og immun-
histokemiske analyser, der 
knytter sig til prædiktion af 
behandling af karcinomer i 
lungen 

Kan fortolke molekylærpatologiske og 
immunhistokemiske undersøgelser af 
obligatoriske prædiktive markører 
(f.eks. ALK, EGFR og PD-L1) og integrere 
resultaterne i et samlet patologisvar. 

x xx 

H 4.15 Nervesystemet 

Vaskulær lidelse 

H 
4.15.1 

Har kendskab til de mest 
almindelige vaskulære li-
delser i hjernen, herunder 
deres makroskopiske præ-
sentation 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
vaskulære lidelser i relation til den in-
volverede anatomi. 

 x 

Inflammation 
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H 
4.15.2 

Har kendskab til de mest 
almindelige inflammatori-
ske lidelser i nervesyste-
met 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
inflammatoriske lidelser (f.eks. meningi-
tis). 

 x 

Neoplasi 

H 
4.15.3 

Har kendskab til primære 
tumorer i det centrale og 
perifere nervesystem 

Kan diagnosticere de mest almindelige 
tumorer i det perifere nervesystem 
(f.eks. schwannomer og neurofibromer) 
samt differentiere primære tumorer fra 
metastaser i det centrale nervesystem. 

 x 

H 
4.15.4 

Er bekendt med anvendel-
sen af molekylære analyser 
i differentialdiagnostikken 
af hjernetumorer 

Har teoretisk viden om de molekylære 
analyser i differentialdiagnostikken. 

 x 

H 4.16 Nyrer og urinveje 

Nyrer 

H 
4.16.1 

Er bekendt med de hyppig-
ste typer af glomerulo-
nephritis 

Kan under supervision diagnosticere 
glomarulonefritis. 

 x 

H 
4.16.2 

Er bekendt med vaskulært 
betingede sygdomme i ny-
rerne 

Kan under supervision diagnosticere va-
skulært betingede sygdomme i nyrerne. 

 x 
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H 
4.16.3 

Er bekendt med de hyppig-
ste inflammationer i ny-
rerne 

Kan diagnosticere de hyppigste inflam-
mationer under supervision. 

 x 

H 
4.16.4 

Har kendskab til udskæ-
ringsprocedure ved nefrek-
tomipræparat 

Kan foretage udskæring af nefrekto-
mipræparat. 

x x 

H 
4.16.5 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for de hyppigste neo-
plasier i nyrerne 

Kan diagnosticere nyrekarcinom. x x 

Urinvejene 

H 
4.16.6 

Har kendskab til inflamma-
tionstyper og reaktive for-
andringer i urinvejene 

Kan diagnosticere inflammation og re-
aktive forandringer i urinvejene. 

x x 

H 
4.16.7 

Har kendskab til udskæ-
ringsprocedure af blære-
præparat 

Kan foretage udskæring af blærepræpa-
rat med tilknyttede organer. 

 x 

H 
4.16.8 

Kan diagnosticere og rede-
gøre for metaplastiske for-
andringer og neoplasi inkl. 
multifokalitet af neoplasi i 
urinvejene 

Kan diagnosticere metaplasi og neo-
plasi. 

x x 

H 4.17 Pancreas 

H 
4.17.1 

Har kendskab til prøvety-
perne børstebiopsi og 

Kan give diagnoseforslag.  x 
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finnålsbiopsi og deres mu-
ligheder og begrænsninger 
i forbindelse med cancerdi-
agnostik i pancreas 

H 
4.17.2 

Har kendskab til akut og 
kronisk pancreatitis. Har 
kendskab til faldgruberne 
ved differentiering mellem 
pancreatitis og cancer 

Kan under supervision diagnosticere 
kronisk pancreatitis. 

 x 

H 
4.17.3 

 

 

 

 

Har kendskab til de hyp-
pigst forekommende be-
nigne og maligne tumorer i 
pancreas. Er bekendt med 
principperne for gradering 
og stadieinddeling af ma-
ligne tumorer 

Kan under supervision diagnosticere de 
hyppigste former for pancreascancer. 

 x 

H 4.18 Serøse hinder, pleura, pericardium og peritoneum 

H 
4.18.1 

Er bekendt med reaktive 
og neoplastiske sygdomme 
i serøse hinder, pleura, pe-
ricardium og peritoneum 

Kan under supervision differentiere 
mellem reaktiv og neoplastisk sygdom. 

x x 

H 
4.18.2 

Er bekendt med primære 
neoplasier og metastaser i 
serøse hinder, pleura, peri-
cardium og peritoneum 

Kan under supervision differentiere 
mellem primære neoplasier og metasta-
ser. 

x x 
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H 
4.18.3 

Er bekendt med spektret af 
sygdomme relateret til as-
best og pligt til anmeldelse 
af arbejdsskade 

Har teoretisk viden om spektret af syg-
domme relateret til asbest og pligt til 
anmeldelse af arbejdsskade. 

x x 

Medicinsk ekspert – fortsat 

H 5 Kan udfærdige entydige 
svar 

Udfærdige patologibesvarelser som op-
fylder gældende retningslinjer, og som 
for klinikerne er entydige. 

x x 

H 6.1 Kan anvende retningslinjer 
for diagnostik og kodning 

I det daglige arbejde anvende nationale 
og internationale retningslinjer for: 

udredning og diagnostik 

klassifikation og stadieinddeling 

SNOMED kodning 

x x 

H 6.2 Kan foretage databaseregi-
strering 

Selvstændigt foretage registrering i kli-
niske databaser. 

x x 

H 7.1 Har kendskab til indhent-
ning af lovmæssig og kli-
nisk information før udfø-
relse af obduktion 

Har kendskab til lovgrundlag for obduk-
tion. 

x x 

 

H 7.2 Er bekendt med principper 
for obduktion 

Har overværet obduktion. x x 

H 7.3 Kan udføre ukompliceret 
obduktion og udforme ob-
duktionsrapport 

Udføre en ukompliceret voksenobduk-
tion inkl. mikroskopi, konklusion og afgi-
velse af svar. 

x x 
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Kommunikator 

H 8.1 Kan entydigt kommunikere 
indenfor og udenfor egen 
afdeling 

Kan kommunikere med kolleger, klini-
kere og øvrige samarbejdspartnere, 
mundtligt og skriftligt mhp. at opnå den 
optimale patientbehandling. 

x x 

H 8.2 Kan afholde MDT konfe-
rencer 

Fremlægge egne og andres præparater 
ved MDT konferencer. 

x x 

H 8.3 Kan fungere som vejleder Fungere som daglig klinisk vejleder eller 
hovedvejleder for uddannelsessøgende 
på lavere niveau. 

x x 

Samarbejder 

H 9   Kan samarbejde indenfor 
og udenfor afdelingen 

Etablere og udvikle samarbejdsrelatio-
ner til gavn for det diagnostiske arbejde. 

Kan vejlede klinikere med henblik på 
prøvetagning og opfølgning. 

Kan give konstruktiv feedback. 

x x 

Leder og administrator 

H 10.1 Kan redegøre for sund-
hedsvæsenets organisation 
og ressourcer 

Kende til afdelingens organisation og 
tage medansvar for anvendelse af res-
sourcer i organisationen.  

Kende til patologiens relation til sund-
hedsvæsenets organisation, ressourcer 
og prioriteringer. 

x x 
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H 10.2 Kan udføre administrative 
opgaver 

Tage del i kvalitetsudvikling og patient-
sikkerhedsarbejde. 

Udføre en konkret ledelsesmæssig/ad-
ministrativ opgave. 

x x 

Sundhedsfremmer 

H 11.1 Kan redegøre for sund-
hedsfremmende og fore-
byggende arbejde 

Redegøre for patologens rolle ved fore-
byggende og sundhedsfremmende ar-
bejde. 

Have viden om arbejdsskader og er-
hvervsbetingede lidelser. 

Have viden om principperne for scree-
ningsundersøgelser. 

x x 

H 11.2 Kan anvende viden om la-
boratoriemæssige risici 

Sikre at der i laboratoriet arbejdes i hen-
hold til afdelingens sikkerheds- og hygi-
ejneinstruks. 

x x 

Akademiker 

H 12 Kan tage aktiv del i konti-
nuerlig læring, undervis-
ning og vejledning samt 
udvikling og forskning 

Opsøge og kritisk vurdere forskningsre-
sultater indenfor eget speciale. 

Formulere en problemstilling for et 
forskningsprojekt med udgangspunkt i 
en aktuel praksis indenfor eget speciale 
og påvise tilstedeværende og mang-
lende viden. 

x x 
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Fortolke litteraturens resultater kritisk 
og anvende resultaterne til en kritisk 
vurdering af etableret praksis. 

Formidle resultatet af et videnskabeligt 
projekt skriftligt og mundtligt. 

Deltage i uddannelsen af kolleger og an-
det personale. 

Professionel 

H 13.1 Kan redegøre for lovgiv-
ning vedr. patologers ar-
bejde 

Redegøre for love og andre forordnin-
ger, der gælder for patologers arbejde. 

Kan indberette utilsigtede hændelser. 

x x 

H 13.2 Kan anvende medicinsk vi-
den og færdigheder 

Anvende medicinsk viden, færdigheder 
og professionelle holdninger i lægefaglig 
sammenhæng. 

x x 

H 13.3 Udviser samvittigheds-
fuldhed 

Udvise omhu og samvittighedsfuldhed i 
det daglige arbejde, herunder være be-
vidst om sine egne begrænsninger. 

x x 

H 13.4 Kan arbejde efter givne re-
kommandationer 

Følge rekommandationer inden for di-
agnostik inkl. rapportering til eksiste-
rende databaser. 

x x 

H 13.5 Udvise ansvarlighed over-
for opgaver 

Bevidsthed om ansvar i forhold til afde-
lingens drift, herunder svartider og af-
vikling af arbejde på tværs i afdelingen. 

x x 
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3.2 Kort beskrivelse af lærings metoder  
samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 

 
De angivne læringsmetoder og kompetencevurderingsmetoder for hoveduddannelse med ansæt-
telse Vejle-OUH-Vejle afviger ikke fra Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i Patologisk Ana-
tomi og Cytologi.  
 

3.3  Obligatoriske kurser og forskningstræning 

 
Specialespecifikke kurser 
De specialespecifikke kurser er nationale og er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk). Se endvi-
dere www.danskpatologi.dk under uddannelse / speciallægeuddannelse. 
 
Generelle kurser 
De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen.  SOL 1 og 3 (Sundhedsvæsenets Or-
ganisation og Ledelse) udmøntes og planlægges regionalt af det regionale videreuddannelsesse-
kretariat (http://www.videreuddannelsen-syd.dk), og SOL 2 udmøntes og planlægges af Sundheds-
styrelsen (www.sst.dk). Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldings-
procedure. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmel-
ding. 
SOL 1 skal gennemføres i første del af hoveduddannelsen og SOL 2 og 3 i sidste del af hoveduddan-
nelsen. 
Når uddannelseslægen deltager i obligatoriske TS kurser gives der en dag til forberedelse til hvert 
kursus. 
 
Forskningstræning 
Forskningstræning er obligatorisk, og skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at spe-
ciallægen selvstændigt skal kunne opsøge, vurdere og udvikle ny viden, og derved sikre at uddan-
nelseslægen opnår kompetencer inden for rollen som akademiker.  Forskningstræningen har en 
varighed på samlet set 20 normale arbejdsdage, som er fordelt på kursusdage, selvstændigt ar-
bejde med et mindre projekt samt vejledning og evaluering. Kursusdelen består af et obligatorisk 
grundkursus, som i Region Syddanmark varetages af Syddansk Universitet i samarbejde med Den 
lægelige videreuddannelse samt et specialespecifikt kursus, som arrangeres af Dansk Patologisel-
skab.  
 
Programmet for forskningstræning er: 
 

1. år Obligatorisk grundkursus 3 dage 

2. år Specialespecifikt kursus 4 dage 

2. og 3. år, evt. 4. år Projektvejledning, evt. pro-
jektspecifikt kursus 

2 dage 

Projekt 9 dage 

Individuel projektvejledning 1 dag 

Fremlæggelse og evaluering 1 dag 

 
Forskningstræningsmodulet skal være afsluttet senest ½ år før afslutning af speciallægeuddannel-
sen. 
Læs mere på www.videreuddannelsen-syd.dk, www.sst.dk og www.danskpatologi.dk.  

http://www.danskpatologi.dk/
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.sst.dk/
http://www.danskpatologi.dk/
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4. Uddannelsesvejledning  

 
Organisering 
Afdelingsledelsen har uddelegeret det formelle og organisatoriske ansvar for den lægelige videre-
uddannelse til den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO), som tilrettelægger den enkeltes læges 
uddannelsesplan i afdelingen. UAO har så vidt muligt taget de kurser der er tilgængelige for UAO i 
regionen, og det tilstræbes at alle hovedvejledere har vejlederkursus. I de fleste tilfælde har afde-
lingerne også en uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), som bistår UAO med ideer og gen-
nemførelse af uddannelsetiltag. 
 
Uddannelsesplan  
Der udkommer løbende en uddannelsesplan for de uddannelsessøgende læger, således at det klart 
fremgår, hvordan den enkelte læge cirkulerer gennem de forskellige fagområder i løbet af uddan-
nelsesforløbet. Dette sikrer at alle uddannelselæger kommer igennem alle ekspertområder og der-
med har mulighed for at opnå alle kompetencer. Alle afdelingens læger er orienteret om denne 
fordelingsplan.  
 
Uddannelsesvejledning 
UAO udpeger en hovedvejleder for den uddannelsessøgende som forestår introduktion til afdelin-
gen, introduktionssamtale, justeringssamtaler og evalueringssamtale. UAO deltager ved behov i 
samtalerne, dersom enten hovedvejleder eller uddannelsessøgende ønsker det. Antallet af juste-
ringssamtaler vurderes ad hoc. Dersom det vurderes at der er problemer med at opnå de forventede 
kompetencer som planlagt inddrages PUF- lektor (Pædagogisk Udviklende Funktion) i forløbet. 
For at facilitere overgangen mellem afdelingerne samt optimere uddannelsesforløbet anbefales, at 
der afholdes overleveringssamtaler med udd lægen, vejleder, kommende vejleder og kommende 
UAO. 
 
 
Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde 
Alle fagområdets speciallæger fungerer som daglige kliniske vejledere og læger i uddannelsesstillin-
ger fungerer som daglige kliniske vejledere for læger på lavere fagligt niveau i henhold til kompe-
tenceniveau.  Det tilstræbes, at der gives direkte feedback på det daglige arbejde, mens mere gene-
relle ting samles og hovedvejlederen inddrages, hvis der er et behov. Som hovedregel er det den 
speciallæge der er ansvarlig for fagområdet, der underskriver kompetencelisterne, men andre af 
fagområdets speciallæger, der har indblik i den uddannelsessøgendes kompetencer vil også kunne 
underskrive kompetencelisterne. Godkendelse af de generelle kompetencemål kan foretages af en 
af afdelingens overlæger, men det påhviler den UAO at sikre sig at de fortløbende kan underskrives, 
som det er planlagt i ovenstående. 
  

5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 

Alle ansættelsesforløb, som den uddannelsessøgende læge deltager i, skal evalueres i det elektro-
niske web-baserede system www.evaluer.dk. 
 
Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af 
uddannelsesstederne skal offentliggøres, hvilket i anonymiseret form ligeledes sker på www.eva-
luer.dk. 
 

http://www.evaluer.dk/
http://www.evaluer.dk/
http://www.evaluer.dk/
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Alle læger får ved uddannelsesstart tilsendt en adgangskode til systemet. Denne kode skal gem-
mes og anvendes ved evaluering af alle fremtidige ansættelser i løbet af speciallægeuddannelsen.  
 
Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde uddannelseslægen om at 
evaluere det aktuelle forløb. Det er derfor vigtigt, at systemet er opdateret med gældende mobil-
nummer og e-mailadresse. Når der er foretaget en evaluering, vil den til afdelingens uddannelses-
ansvarlige overlæge modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre 
overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen. 
 
 

6. Nyttige kontakter 
 

De uddannelsesansvarlige overlæger på de respektive sygehuse kan kontaktes via afdelingernes 
sekretariat. Kontakt fremgår på følgende hjemmesider; 
 
Sygehus Lillebælt, Vejle:   www.sygehuslillebaelt.dk 
 
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg:  www.sydvestjysksygehus.dk 
 
Sygehus Sønderjylland:    www.sygehussonderjylland.dk 
 
Odense Universitetshospital:  www.ouh.dk 
 
 
Pædagogisk Udviklende Funktion:  
Findes på hjemmesiden for det regionale videreuddannelsessekretariat: http://www.videreuddan-
nelsen-syd.dk/wm119910 
 
Dansk Patologiselskab 
 www.danskpatologi.dk  
 

Sundhedsstyrelsen   
www.SST.dk 
 
Regionale sekretariater for lægelige videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord: www.videreuddannelsen-nord.dk 
Videreuddannelsesregion Syd:   www.videreuddannelsen-syd.dk 
Videreuddannelsesregion Øst:    www.laegeuddannelsen.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm119910
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm119910
http://www.danskpatologi.dk/
http://www.sst.dk/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/dsc14/Dokumenter/Dropbox/UAO/Uddannelsesprogrammer%202012/Lokale%20indstillinger/Lokale%20indstillinger/dsc14/Lokale%20indstillinger/Lokale%20indstillinger/dsc14/Lokale%20indstillinger/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/lenemt/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK2/www.videreuddannelsen-nord.dk
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/
http://www.laegeuddannelsen.dk/

