
 
 

Finnålskursus i Lund: Fine Needle Aspiration Cytology for Practicing Cytopathologists. 
 
Af Dorthe Ejersbo, bioanalytikerunderviser MPH, Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital. 

 
 I juni 2011 deltog jeg i et veltilrettelagt ugekursus i finnålsdiagnostik i Lund i Sverige, som jeg gerne vil 
anbefale. Det lød til, at man ville overveje at udbyde et nyt kursus i 2013. Dette var det fjerde i rækken.  
 
Vi var 22 deltagere fra Sverige, Danmark (2), Norge, Polen, Holland, Schweiz, Sydkorea, Saudi Arabien og 
Australien, hvoraf en fjerdedel var bioanalytikere. Vi havde inden kurset modtaget 13 netcases ” Lumps in 
the neck”, som vi skulle diagnosticere samt oplyse, hvilke differentialdiagnoser og hvilke supplerende 
analyser vi ville forslå. De var selvsagt vanskelige, men blev grundigt gennemgået af kursets undervisere.  
 
Underviserteamet var også internationalt og jeg vil specielt fremhæve tre: kursuslederen Henryk Domanski 
fra Lund, der leverede en fantastik spændende dag om sarkomer, Svante Orell, ”the grant old man” 
indenfor finnålsdiagnostikken, der med en imponerende viden om metoden - og ikke mindst dens 
faldgruber svar en sublim formidler og til sidst men ikke mindst Janne Malina fra Malmø, som var cytolog 
”til fingerspidserne” og en engageret og medrivende underviser i bl.a. mammadiagnostik. Man mærker 
tydeligt, at de svenske cytopatologer har en helt speciel føling med metoden, fordi de selv møder 
patienten, selv indhenter de kliniske oplysninger og ikke mindst selv foretager prøvetagningen. 
 
Programmet indeholdt finnålsdiagnostik fra alle relevante organer og vekslede mellem forelæsninger og 
mikroskopiworkshops indenfor de forskellige områder. Det var lange dage med undervisning fra kl.9- ca. 18. 
Det eneste jeg savnede var en workshop i finnåle fra spytkitler og thyreoidea. På kursets sidste dag modtog 
vi et deltagerbevis samt alle forelæsningerne på USB-stik og et vigtigt budskab at tage med hjem: 
”Everything should fit before you make a firm benign diagnosis on a fine needle specimen”. 
 
Kurset kostede 8.800 SEK inkl. frokost hver dag, kaffe & kager (frugt og slik) samt en velkomstmiddag og en 
festmiddag – alt i alt alle pengene værd. 
 

 
      Figur 1. Henryk Domansky forelæser om spindle celle og myxoide forandringer på kursets sarkomdag. 



 
 
 
 

 
        Figur 2. Dyb koncentration under en mikroskopi-workshop på kurset i Lund. 


