
 

Kære Turnuskandidat 

 
Basecamp er stedet, hvor aktive turnuskandidater skal uploade deres case-materiale før hver enkelt 
turnusweekend, og samtidig er det et kommunikationsforum, hvor alle turnusrelevante emner kan 
diskuteres i et lukket forum. 
Diverse vejledninger, dagsprogrammer for turnuskurserne og andet aktuelt materiale vil også være at 
finde her. 
 
Sitet her vil være uomgængeligt for dig i dit turnusforløb, og du skal være opmærksom på, at du selv er 
ansvarlig for at mailadresse mv. til enhver tid er opdateret. 
 
Det er kun nødvendigt at logge ind på sitet, hvis du vil uploade materiale eller oprette en ny 
diskussion, som foregår dér. Bemærk, at hvis du besvarer mails i en diskussionsrække, vil den udgå til 
samtlige inkluderede i vedkommende diskussion. 
 
Uploads af cases 
Før hver turnusweekend skal der uploades case-materiale efter følgende forskrift: 

1. Casens filnavn skal indeholde dit navn og dato for anvendelse:  
Case_NielsNielsen_260118. 

2. Filen skal være Word- eller almindelig PDF-version (Ikke PDF-Architect) 
3. Filens indhold skal være fuldstændigt renset for personfølsomme oplysninger som navn, CPR-

nr. og præcis fødselsdato. Er den ikke det, vil den blive fjernet fra sitet igen, hvorefter du vil 
være nødt til at uploade en ny, renset version. 

4. Er du kommet til at uploade en forkert fil eller eventuelt en fil med utilstrækkelig sløring af 
persondata, skal du så hurtigt som muligt kontakte undertegnede med henblik på at få fjernet 
filen. 

5. Overtrædes deadline for indlevering af case-materiale, mister du retten til at deltage i 
turnusweekenden i denne omgang. 

Røntgenbilleder 
Er der taget røntgenbilleder i forbindelse med casen, skal de anvendes som en del af præsentationen. 
Ligger de allerede i KirPACS skal du blot sende besked til turnus@kiroviden.sdu.dk med oplysning om: 

1. Patientens fødselsdato. 
2. Study date. 
3. Klinikkens og jeres eget navn. 

De vil så blive anonymiseret herfra og lagt ind i en ”case-klinik”. Hvis de ikke ligger i KirPACS, skal du 
sende dem i en elektronisk form til samme mailadresse. 
Husk at deadline for at sende oplysninger om røntgenbilleder er den samme som indlevering af case-
materialet. 
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Efter afslutning af turnusweekends og turnuskurser 
Basecamp skal være et aktualitetsforum. Når et kursus er slut eller en turnusweekend gennemført vil 
uaktuelt materiale blive fjernet i løbet af få dage. Det gælder også jeres cases og stamjournaler, mens 
eventuelle undervisningsnoter eller power points fra underviseren vil blive liggende noget længere. 
 
Ved afslutning af dit turnusforløb 
Når dit turnusforløb er helt afsluttet, og eventuelle hængepartier er ryddet af vejen, vil din mailadresse 
blive taget af listen. 
 
Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte mig på turnus@kiroviden.sdu.dk eller tlf. 
6550 8396 
 
Venlig hilsen 
 
Mathilde Lerche 
Turnusadministrator på Kiropraktorernes Videnscenter 
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