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Vi starter mandag d. 31. januar kl. 12.30 præcis. 
Alt materialet vedr. kurset, inkl. program, findes på www.dspac.org (klik på Uddannelse, 
Speciallægeuddannelse, Obligatoriske teoretiske kurser, Kursusmaterialet til specialespecifikke kurser). 
Målet med kurset er at give deltagerne viden om fordøjelseskanalens kliniske patologi og redskaber til at 
kunne diagnosticere almindeligt forekommende sygdomme i esofagus, ventrikel og tarm. 
 
Der er to opgaver som forberedelse til kurset. Forberedelsen er centreret omkring et billedmateriale, som 
findes på ovenstående hjemmeside (password til sitet udsendes individuelt). Ud over en introduktion til 
kurset findes på hjemmesiden sygehistorier til billedmaterialet og tilhørende spørgsmål. Disse spørgsmål 
skal besvares som korte, essay-lignende svar og sendes til mig på dorlin01@heh.regionh.dk senest 

mandag d. 24. januar 2011. Rettidig besvarelse af opgaverne er efter gældende regler en forudsætning 
for at kunne bestå kurset. 
Herudover skal hver kursist udvælge et interessant case fra afdelingens egne arkiver og forberede en kort 
gennemgang af casen. Gennemgangen skal højst tage 5 min, og relevante fotos og tekst skal forberedes 
som et kort PowerPoint-show (svarer til ikke meget mere end 5 slides). Denne skal også sendes til mig på 
ovenstående e-mail-adresse senest mandag d. 24. januar 2011.  
På hjemmesiden findes desuden en række spots, som ikke er obligatoriske, men som kan bruges som 
”appetitvækker” og som supplement til casene. Der skal ikke indsendes diagnoseliste på disse. Endelig 
findes et tekstmateriale, som ud over liste over anbefalelsesværdig litteratur og websider, indeholder 
korte beskrivelse af de enkelte organområder. 
På hjemmesiden findes også et link til den overordnede beskrivelse af kurset, og det forventes, at du har 
anvendt denne til den praktiske og teoretiske kursusforberedelse. Er du i tvivl om noget, er du 
velkommen til at kontakte mig. Jeg vil for god ordens skyld bede dig om at melde tilbage på 
dorlin01@heh.regionh.dk, når du har modtaget dette brev.  
 
 
Med venlig hilsen og på gensyn i København 
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