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Kjære kursdeltakere
Velkommen til kurs i hode-hals patologi ved Oslo Universitetssykehus.
Dagens kurs ble bestilt fra Patologforeningens Utdanningsutvalg for noen år siden. Kurset er
først og fremst tenkt som et innføringskurs for spesialistkandidater i patologi, men yngre
kolleger i ØNH-faget kan også tenkes å ha nytte av kurset. Rikshospitalets ØNH-avdeling har
alltid vært en dominerende aktør i faget som landets største ØNH-avdeling og behandler bl.a.
mer enn halvparten av all hode/hals kreft i Norge. Diagnostikken av hode-hals lesjoner kan
være krevende. Det er sykdommer i en rekke forskjellige organer og strukturer som affiserer
denne region. Mange av spyttkjertel- og bihule-neoplasiene er sjeldne og kan være vanskelig
avgrensbare overfor alternative sykdomstilstander. Hode-hals-patologi er de senere år i økende
grad erkjent som et eget kompetanseområde med sine egne problemstillinger og dedikerte
tidsskrift. Kurskomiteens medlemmer bedriver i utstrakt grad både biopsi- og
cytologidiagnostikk fra aktuelle region. Dette vil også prege kurset. Vi har laget snittkasse og
presentasjoner i stor grad basert på det vi ser i den løpende diagnostikken. Sære og svært
sjeldne tilstander er i stor grad utelatt.
En stor takk til avdelingsoverlege og professor Terje Osnes ved ØNH-avdelingen som var ganske
entusiastisk til å holde kliniker-foredraget på kurset. Han er alltid interessert og engasjert i hva
vi presterer på patologisiden.
Takk til vår avdeling som har stilt materiale og ressurser til disposisjon. Særlig gjelder dette
personale på histologilaboratoriet som har laget vevssnittene som har vært brukt til
undervisningen. En stor takk til Bjørn Morten Sannes, Hanne Askautrud og Marte Sverdrup
Linjordet ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk på Radiumhospitalet som har scannet
snittene og lagt dem ut på web. God hjelp har vi fått av Svein Vedø og Elisabeth Bonsak Kvale
med hhv IT-floker og praktisk hjelp med kursforberedelser, og sistnevnte tar mer tid enn de
fleste av oss tror. En takk også til mine kolleger i kurskomiteen som jeg vet har brukt god fritid
på kursforberedelser.

Med vennlig hilsen og på vegne av kurskomiteen
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PROGRAM
Torsdag 8. februar
10.30 Åpning - Peter Jebsen
10.45 Munnhule med tunge (ex orofarynx) - Helene Laurvik
11.30 Pause
11.45 Munnhule med tunge forts. - Helene Laurvik
12.30 Naso- og orofarynx – Peter Jebsen
13.00 Lunsj
13.45 Hypofarynks og larynks - Ellen D’Hooghe
14.45 Pause
15.00 Bihuler og nese - Svetlana Tafjord
16.00 Odontogene cyster og de vanligste odontogene tumores - Tine Søland
16.45 Slutt

Fredag 9. februar
08.30 Hode-halspasienten. Diagnostikk og behandling – Terje Andreas Osnes
09.30 Spyttkjertelpatologi, inflammasjon og neoplasi, mv - Peter Jebsen
10.15 Pause
10.35 Spyttkjertelpatologi, forts.
11.40 Aurikkel, øregang, mellomøre - Svetlana Tafjord
12.20 Lunsj
13.15 Tumor Colli - Peter Jebsen
14.15 Pause
14.30 Thyreoideapatologi- og cytologisk Bethesda klassifikasjon - Eva Sigstad
15.15 Evaluering. Avslutning
15.30 Slutt

