Kære alle HU-læger
Beklager at I først modtager information om kurserne for 2021 nu, men som I formentligt
har gættet har planlægningen været lidt udfordret af COVID-19 regler. Sidste udmelding fra
SST er, at vi forventer at kunne afholde kurser fra slut forår.
Det har dog været nødvendigt at placere begge de specialespecifikke kurser efter
sommerferien (perfusion og billeddiagnostik).
EACTS Academy har endnu ikke meldt ud om afholdelse af deres kurser, men jeg følger det
og skal nok opdatere straks jeg ved noget. Til den gruppe som skulle have været afsted på
EACTS kursus i stedet for operativ thoraxkirurgi kommer der en separat informationsmail
om planen.
Det har før været lidt svært at få pladser på ATLS kurserne, når man blev tildelt dem. Derfor
har jeg i år forsøgt at reservere pladserne, ligesom jeg også nok skal stå for tilmelding og
betaling til FATE kurserne, da jeg også her har reserveret pladser til jer. De, der skulle have
været afsted til FATE i 2020, har fået pladser på kurserne i 2021 og skal ikke søge om FATE
igen.
Dermed er der følgende kurser I kan ansøge om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perfusionskursus 15.-17-september 2021 (Aarhus)
Billeddiagnostik 1.-3.november 2021 (København)
ATLS (2 pladser 6.-8.oktober og 2 pladser 24.-26.november)
FATE basic (3 pladser) 19.maj 2021 København
FATE lunge (3 pladser) 18.maj 2021 København
EACTS kurser – afvent information

Ansøgningsfrist til kurserne er torsdag 25.februar 2021. I tilmelder jer med en mail til mig
mariann.tang@ki.au.dk
Kurserne fordeles umiddelbart derefter, så I kan forvente besked inden 1.marts 2021.
Husk nu at SOL-kurser skal I selv melde jer til. Derudover skal I afsted på traumatologi,
praktisk fælleskirurgisk kursus og teoretisk fælleskirurgisk kursus. De tre sidste kurser får I
tildelt centralt fra – så skriv lige til mig, hvis I ikke har været afsted og ikke har dato til
kurset.
Skriv endelig hvis der er spørgsmål.
De bedste hilsner
Mariann Tang

