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

 
Mitt hovedønske for  
overlegepermisjonen var å sitte ved  
stormikroskopet sammen med professor 
Lorenzo Cerroni og professor Laila El 
Shabrawi-Caelen, begge 
dermatopatologer av ypperste format 
ved  Landeskrankenhaus Graz i 
Østerrike. Som heldig mottaker av DNPs 
reisestipend 2017 fikk jeg anledning til 
en ukes opphold i Graz i begynnelsen av 
november.  Avdelingen har sertifisering 
fra ICDP-UEMS som offisielt Training 
Speciality Center in Dermatopathology. 
Jeg har vært her tidligere på et lengre 
opphold som fellow i 2006 og i forkant 
av sertifisering i hudpatologi (ICDP - 
UEMS International Board Certification 
in Dermatopathology) i 2014.  
 
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 
dermatopatologien (1,2).  Eksamenen 

anbefales alle med hudpatologi som 
interessefelt.     
 

 
Special cases from Friedrichshafen.  

 
Professor Cerroni har i årevis tatt i mot 
patologer og dermatologer fra hele 
verden for undervisning og  egenstudier 
i dermatopatologi.  Jeg vil påstå at han 
alene mer eller mindre har stått 
ansvarlig for opplæring av en 
generasjon dermatpatologer fra alle 
kontinenter.  Det er som regel stor 
pågang for en plass rundt 
stormikroskopet.  I  november var det 
en ledig slot og jeg ankom Graz en 
 

 
Stormikroskopet ved hudavdelingen i Graz. Professor 
Lorenzo Cerroni (foran til høyre). Professor Laila El 
Shabrawi-Caelen (foran til venstre). Undertegnede bakerst i 
midten.  



 
søndagskveld i øsende regnvær av 
bergensk format (sånt vær som ikke 
finnes i Tromsø). Jeg ble varmt tatt i mot 
på søndagsmiddag hos familien til min 
gode venn og kollega, professor Laila El 
Shabrawi- Caelen,  som jeg var så heldig 
å få bo  hos mesteparten av uken. Men 
uansett hvor hyggelig det er å sitte oppe 
på kveldene er det bare å hive seg i 
loppekassen i rimelig tid, ettersom 
Cerroni begynner dagens sign-out  
07:00. Frem til lunsj er det biopsier fra 
hudpoliklinikken og biopsier fra 
inneliggende pasienter (nesten alltid 
supplert med perfekte kliniske bilder fra 
hudavdelingens to fotografer). Deretter 
er det å åpne bunken med konvolutter 
som inneholder dagens eksterne 
konsultasjoner (dvs vanskelige og 
interessante kasus fra hele verden) før 
det er tid for en rask lunsj. Sign-out 
fortsetter etter lunsj når gårsdagens 
spesialfarger/immun er ferdige.  
 
På ettermiddags- og kveldstid er 
mikroskopet tilgjengelig for gjestelegene 
og det er tid for kollokviering og 
gjennomgang av et ubegrenset antall 
Teaching Boxes. I tillegg får man 
mulighet til å se gjennom morgendagens 
biopsier. Årets faglige høydepunkt (i 
tillegg til 60 fulle snittesker med kutane 
lymfomer), var teaching boxes med 
utvalgte kasus fra Heinz Kutzner i 
Friedrichshafen (alle som kjenner 
hudpatologi vet at volumet til den 
enkelte patolog ved denne avdelingen er 
over all fatteevne, med ditto tilgang på 
sjeldne diagnoser. Jeg har sett flere 
kutane myoepiteliomer denne uken enn 
jeg vil se resten av karrieren, det er 
sikkert og visst.)  I tillegg har man som 
gjestelege tilgang til The Ackerman Files, 
A.B. Ackermans originale samling av 
melanocyttumores. En meget spesiell 
anledning for enhver patolog.  
 
 

 
Et lite utvalg av Lorenzo Cerroni sine teaching boxes, 
utelukkende med kutane lymfomer.  

 
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 som 
finansierte deler av oppholdet.  
 

 
The Ackerman Files.  

 
 
Hilsen  
 
Silje Fismen  
Universitetssykehuset i Nord-Norge 
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