
Modul i sundhedsfaglig 

diplomuddannelse

Biomedicin og bioanalytisk fortolkning – med 
fokus på eksfoliativ, ikke-gynækologisk cytologi 

og diagnostik



Præsentation

Joan Bundgaard Christensen

Uddannet januar 2007

Ansat på Patologisk Institut Ålborg Universitetshospital

Maj 2007 - juni 2019: Histobioanalytiker  

Juni 2019 - : Cytobioanalytiker

Sommer 2022: Quate eksamen.

Næste skridt….anden cytologi



Min motivation til at begynde på modulet  

“Styr” på det basale cervixcytologi

Oplagt som springbræt til oplæring i anden cytologi: 

- Luftvejscytologi 

- EBUS 

- Serøse væsker 

- Urinvejscytologi  



Praktisk forløb 

12 uger

5 x 2 undervisningsdage på VIA i Århus, inkl eksamen.

Forberedelse:

- læse pensum

- mikroskopi 

- lave portfolioopgaver  

Undervisning:

- spændende og lærerige oplæg

- sparring/erfaringsudvikling med medstuderende

- mikroskopi workshop



Forberedelse Undervisning

Læse pensum til urinvejscytologi + 

mikroskopi. Lave præparationsopgave.

Oplæg/teori:

Dorthe Ejersbo
Kliniker - Linnea Blichert-Refsgaard
Cytopatologi - Nelson Martinez  

Bibliotekar

Læse pensum til luftvejscytologi + 

mikroskopi. Lave præparationsopgave.

Oplæg/teori:

Dorthe Ejersbo
Kliniker - Torben Riis 
Patolog - Hans Hager

Mikroskopi workshop



Læse pensum til serøse væsker + 

mikroskopi. Lave præparationsopgave.

Oplæg/teori:

Dorthe Ejersbo 
Cheflæge - Doris Schledermann
Patolog - Hans Hager

Mikroskopi workshop

Læse op på hele pensum

Fremlægge portfolioopgaver for hinanden, 

give/få feedback og hjælp til opgaverne. 
Mikroskopi workshop

EKSAMEN 



Blev mine forventninger indfriet?

JA!



Hvad har jeg lært og hvad tager jeg med…?

God teoribaggrund til gå i gang med mikroskopi af luftvej, EBUS, serøse væsker, 

uriner. Stor gejst til at gå i gang!

“Plejer” ham kender vi alt for godt - mange andre procedure, måske bedre end det 

vi plejer at gøre… Spændende og lærerigt at høre fra andre kollegaer. 
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