
Velkomst 

Velkommen til det teoretiske, specialespecifikke kursus i nyre- og urinvejspatologi, som afholdes 21.-23. 

september 2020 på Rigshospitalet, i auditorium 93 (se nr. 93 på oversigtskort over Rigshospitalet). Kurset er 

senest blevet udvidet med 1 time, da emnet vaskulits er flyttet fra et andet nedlagt kursus.  

Formålet med kurset er inden for vaskulitis, binyre, neoplastiske nyresygdomme samt lidelser i fraførende 

urinveje, prostata, penis og testis at give jer en oversigt over fagområdets indhold og arbejdsmetoder samt 

en oversigt over klassifikation og diagnostiske kriterier. Målet er at skabe overblik, sammenhæng og 

forståelse og dermed understøtte uddannelsesafdelingernes praktiske undervisning således at 

målbeskrivelsen kan opfyldes efter endt hoveduddannelse. 

Inden for medicinske nyresygdomme er formålet at give jer en oversigtsbaseret indføring i klassifikation og 

diagnostisk. 

Undervisningen er primært tilrettelagt som interaktive forelæsninger og workshops med fokus på 

gennemgang af morfologiske forandringer, histokemiske og immunhistokemiske reaktionsmønstre til 

belysning af forandringer og sygdomme. I nødvendigt omfang suppleres med skemaer og oversigter. 

Workshops vil foregå via KU i programmet Virmik med indscannede slides af ikke på forhånd forberedte 

præparater med efterfølgende gennemgang og plenumdiskussion. I vil før kurset modtage adgangskode fra 

KU for at kunne tilgå Virmik og workshopcases. Jeg håber, at de fleste af jer har mulighed for at 

medbringe egen computer til brug ved workshops. 

Som forberedelse til kurset og gennemgang af litteraturen bedes du gennemgå alle de på USB-stick 

fremsendte cases, der i alt 15 med 2 inden for hver af emnerne testis, penis, binyre, medicinsk nyre, 

neoplastisk nyre, prostata, blære og 1 case inden for vaskulitis. Tekst til kursuskasse cases ligger på USB-

stick, men er også lagt ind som et dokument under kurset her på DPAS hjemmeside. Diagnoseforslag samt 

eventuelle differentialdiagnostiske overvejelser bedes sendt til mig på email 

birgitte.groenkaer.toft@rh.regionh.dk senest mandag d. 14. september. Sammen med listen må du meget 

gerne kort skrive hvor meget praktisk erfaring du har inden for fagområdet, således, at undervisningens 

fokusområder og niveau så vidt muligt kan tilpasses holdets forudsætninger. Skriv desuden om du har 

mulighed for at medbringe computer til workshops.  

Indsendelse af diagnoseliste er efter gældende regler en forudsætning for godkendelse af kurset. 

Når jeg har modtaget dine diagnoseforslag fremsender jeg "facitliste". 

Du må meget gerne medbringe fagbøger herunder WHO-bogen til opslag i forbindelse med workshops. 

Vi undervisere glæder os og ser frem til nogle gode og gensidigt inspirerende dage sammen med dig og 

resten af holdet og vi håber at jeres forventninger vil blive opfyldt. 

På vegne af alle undervisere 
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