Hudpatologi fremfor juleforberedelser
- Reisebrev fra Graz/Frankfurt

Campus. Landeskrankenhaus Graz. Universitätsklinik für
Dermatologie und Venerologie til høyre.

Som heldig mottaker av DNPs
reisestipend 2014 søkte jeg om få gå opp
til
internasjonal
sertifisering
i
hudpatologi; ICDP - UEMS International
Board Certification in Dermatopathology
(1) i Frankfurt 07.12.14.
Sertifiseringen arrangeres av European
Union of Medical Specialists (UEMS),
Section of Dermato-Venereology and
Section of Pathology i samarbeid med
International
Committee
of
Dermatopathology og avholdes årlig.
Eksamenen ble opprettet i 2003 med
intensjon om å etablere en internasjonal
standard innen dermatopatologi i land
der spesialisteksamen ikke er påkrevd. I
tillegg har eksamenen intensjon om å
øke det diagnostiske nivået innen
dermatopatologifaget (2,3).

Eksamenslokalet.
Frankfurt AM

Klinikum

d.

J.W.Goethe-Universität

Eksamenen består av tre deler. Første
del er skriftlig (60 spørsmål, multiple
choice eller kortsvar, ett minutt pr
spørsmål), primært fra litteraturen og
fra nylig publiserte artikler. Den andre
delen består av 50 bilder (kliniske
bilder,
immunfluorescens,
molekylærgenetikk
eller
immunhistokjemi, ett minutt per
spørsmål)
vist
på
storskjerm.
Halvparten er multiple choice, resten
kortsvar. Tredje del er en praktisk del
med lysmikroskopisk vurdering (70
slides,
HE-farge,
ingen
spesialfarger/immunhistokjemi,
to
minutter per slide.
Kliniske
opplysninger er gitt i form av alder og
lokalisasjon). Svarene gis som kortsvar
eller multiple choice. Eksamenen har
relativt høy strykprosent (~35% (2)).
Pensum er de viktigste oppslagsverkene
i hudpatologi samt siste to års
publikasjoner på feltet (primært fra
Journal of Cutaneous Pathology og
American Journal of Dermatopathology,
men også fra bredere tidsskrift), På
forhånd ble jeg anbefalte å lese Weedons
Skin Pathology, Cerronis Cutaneous
Lymphomas, Massi&LeBoits Histological
Diagnosis of Nevi and Melanoma,
Murphys Molecular Diagnostics in
Dermatology and Dermatopathology
samt Requena&Sanguezas Cutaneous
Vascular lesions fra perm til perm. Ut fra
detaljnivået på spørsmålene var dette et
meget
godt
råd.

De formelle kravene for oppmelding er
fullført spesialisering innen patologi
eller dermatologi og minimum 12måneders
subspesialisering
i
hudpatologi. I tillegg bør man ha
publisert
innen
dermatopatologi.
Hospitering/fellowship
ved
hudavdelinger/patologiavdelinger som
oppfyller kravene som ICDP-UEMSgodkjent referansesenter er også
anbefalt. I tillegg er sideutdannelse
innen respektivt dermatologi eller
patologi sterkt anbefalt.
I forkant av eksamenen i Frankfurt
hospiterte
jeg
en
uke
ved
universitetssykehuset i Graz hos
professor
Lorenzo
Cerroni.
Hudavdelingen i Graz fungerer som
referanselaboratorium
innen
hudpatologi for store deler av verden.
Avdelingen
har
et
rikholdig
arkivmateriale velegnet for egenstudier.
Her er tre fantastiske hudpatologer som
er svært rause med å dele kunnskapen
sin, og man er alltid velkommen ved
stormikroskopet. Avdelingen er et
himmelrike for en dermatopatolog.

”
Taking
the
International
Dermatopathology examination provides
a different and unique educational
experience. The comprehensive review
required for the preparation will not only
refresh established knowledge but will
also reinforce and expand skills.
Additionally,
it
will
provide
an
opportunity to learn about important
recent developments”.
Å få muligheten til et kortere eller lengre
gjesteopphold ved et referansesenter
innen eget fagfelt er en gave og et stort
privilegium. Tusen takk til DNP og til
avdelingen min som finansierte deler av
oppholdet.

Desemberglede. Ristede kastanjer og tilgang til et uendelig
antall teaching boxes.

Hilsen
Silje Fismen
(nå med diplom i skuffen)
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Stormikroskopet ved hudavdelingen i Graz. Professor
Lorenzo Cerroni (foran til høyre). Professor Laila ElShabrawi-Caelen (foran til venstre). Reisebrevforfatter
bakerst i midten.

Høsten har vært slitsom med mye
egenstudier og sene kvelder. Da jeg
omsider satt på eksamen og innså
vanskelighetsgraden på spørsmålene må
jeg innrømme at jeg angret på det hele.
Men etter å ha fått eksamensdagen litt
mer på avstand er jeg helt enig med
professor Zsolt Argenyis uttalelse(4):

Referanser:
(1)
www.icdermpath.org
(generell
eksamensinfo)
(2) Kerl H et al. International Board Certification
in Dermatopathology. A worldwide effort to raise
standards in Dermatopathology. Am J Dermpath
2005, 27(4), 357-9.
(3)Kerl H et al. International Board Certification
in Dermatopathology: Paving the way for the
future. Am J Dermatopath 2004, 26 (5), 439-40.
(4)Argenyi ZB. Dermatopathology test taking
becoming Globalized: taking the international
Board Exam in Dermatopathology. Am J
Dermpath 2012, 34(7), 787-8.

