
     Rigshospitalet den 24.08.2018 
 
 

Kære kursister,                       
 
Velkommen til det første teoretiske specialespecifikke (TS) kursus: Introduktionskursus.  
 
Kurset har det formål at give jer en generel introduktion til specialet samt til hoveduddannelsesforløbet. 
Andre vigtige mål er at give en opdatering af den basale pato-anatomiske viden, håndtering af dagligdags 
rutiner (ex. frys, makro-, mikroskopi og kodning), obduktioner og forskningsmuligheder. Nogle af emnerne 
bygger derfor videre på kendt stof (ex. udskæring og obduktioner) mens andre i højere grad giver jer en 
introduktion til emner, som bliver gennemgået mere detaljeret på de øvrige TS-kurser. 
Kurset indeholder også elementer fra det tidligere ”kardiovaskulære TS-kursus”. Dette håber vi især giver 
mening i forhold til sektionsarbejdet, som jo ofte ligger først i uddannelsen, men også senere i jeres arbejde 
som supervisors.  
 
Kurset afholdes på Rigshospitalet mandag d.17. til onsdag d.19. september 2018. Vi mødes i det store 
konferencerum på patologiafdelingen i Teilumbygningen, 4. sal, afsnit 5441. Noget af undervisningen vil 
foregå på sektionsstuen, men det skal jeg nok informere jer om. 
 
Pga. de fra Sundhedsstyrelsen udmeldte besparelser vil der ikke længere være afsat penge til forplejning, 
men Patologiafdelingen Rigshospitalet vil sørge for at der er frokost, kaffe, vand, frugt og kage. 
 
I frokostpausen den sidste dag vælger I én kursistrepræsentant fra jeres hold. Den valgte kursist 
repræsenterer holdet, både som kontaktperson, men også som medlem af uddannelsesudvalget i DPAS. 
Her får man god mulighed for bl.a. at evaluere TS-kurserne og derved få indflydelse på uddannelsen. 
Arbejdet er vigtigt, bestemt overkommeligt og er en rigtig god måde til at få indblik i 
speciallægeuddannelsen og videreuddannelsen inden for vores fag.  Uddannelsesudvalget holder ca. 3 
møder årligt.  Så overvej derfor allerede nu, om det kunne være noget for dig! 
 
Mange af jer kender ikke hinanden i forvejen, men det kommer I til, da I formentligt kommer til at få de 
fleste af TS-kurserne sammen. Desuden håber jeg, at I alle har lyst til at tage med ud at spise mandag den 
17. september på en restaurant i gåafstand fra Rigshospitalet. Vi vil spise tidligt, lige i forlængelse af kurset. 
Giv besked til mig pr. e-mail senest mandag den 10. september om du kan deltage i middagen. Middagen er 
for egen regning, men budgetvenlig. 
 
 
Hvis I har spørgsmål er i naturligvis meget velkomne til at kontakte mig, gerne pr. mail 
trine.lindhardt.plesner@regionh.dk .   eller på nedenstående telefonnummer. 
 
På gensyn i København den 18. september! 
 
På vegne af underviserteamet, 
 
Trine Plesner 
Delkursusleder/ hovedkursusleder 
Rigshospitalet 
(tlf: mobil 26742824/ arbejde 35458529) 
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