
Danehoffet anno 2018 
 

I uge 34 afholdt Danehoffet igen en vellykket samling. Det var 11. gang at Danehoffet 

løb af stablen. Sidste år fejrede vi vores 10 års jubilæum, men i år fejrede vi noget nyt.  

På grund af de til stadighed mere komplicerede regler for kursus afholdelse ændrede 

Danehoffet sig en smule i kulissen. DUS blev nu udbyder af kurset ”Danehoffet” og alle 

kursister - læger såvel som industrikursister - betalte for at deltage på kurset. Denne ændring 

fungerede rigtig godt og set udefra var det ikke til at se, at vi i DUS og Danehofgruppen gennem det 

seneste år havde været grundigt udfordret i kulissen. 

 

Emnerne var i år var ”Hydronefrose – udredning og behandling”, ”LUTS – med fokus på infravesical 

obstruktion” og ”Børnekirurgi”. Som de foregående år havde vi fuldt hus med aktive kursister og 

vejledere. Vi havde besøg fra hele landet af fantastiske og engagerede urologer både som 

oplægsholdere og operatører. Tak for jeres store indsats. Jeres bidrag gør det muligt at afholde 

Danehoffet på et meget højt fagligt niveau, hvor der samtidig er den nødvendige plads til spørgsmål 

og diskussioner. Det er det, der gør Danehoffet helt unikt. Kombinationen af uddannelse, faglighed 

og nye bekendtskaber blandt både HU-læger, vejledere og industri-kursister fungerede godt i Nyborgs 

fine rammer med strand og skov lige udenfor. Det perfekte sted til gensidig vidensdeling til gavn for 

det urologiske speciale og patientbehandlingen.   

Igen i år stort tak til OUH som stillede sygeplejersker, patienter, ambulatorium, operationsstuer og 

patologer til rådighed. 
 

 
 

 

Emnerne i 2019 vil være Nyre- og urinvejssten, Nyretumores og Uretrastrikturer. Forventer at live 

operationerne vil blive Robot ass. Nefrektomi og PNL/RIRS samt på forhånd optaget Uretraplastik 

med live-kommentator. 

Hold øje med Danehoffets hjemmeside www.danehoffet.dk  og spred budskabet.  

 

Samling 2019 i uge 34: DSB Kursusstation Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

På Danehoffets vegne 

Karin Andersen 

 

 

 

http://www.danehoffet.dk/

