Beretning vedrørende DSGH/DKS endoskopi udvalg
aktiviteter i perioden august 2015-juni 2016:

Endoskopiudvalget varetager planlægningen og afholdelse af Sundhedsstyrelsens
kursus i Endoskopi. Dette kursus varer to dage og indgår i hoveduddannelsen til
Intern medicin:gastroenterologi og i kirurgi.
I perioden har kurset været afholdt to gange dels i oktober 2015 på Odense
Universitetshospital samt i april 2016 på Hvidovre Hospital. Deltagerantallet har været
ca. 20 kursister ved hvert kursus, heraf er typisk 1/3 medicinske kursister.
Kursets indhold er rettet mod kursister som er relativt kort inde i deres
hoveduddannelse, dette er generelt gældende for de medicinske kursister, mens de
kirurgiske kursister tidligere har været mere heterogene hvad angår tidligere
endoskopisk erfaring. Glædeligvis er der sket en betydelig ændring af dette forhold
det seneste år, således at de kirurgiske og medicinske kursister nu har en mere
ensartet endoskopisk erfaring når de kommer på kursus. Kursus opnår generelt fine
evalueringer af både medicinske og kirurgiske kursister.
Udvalget vil gerne takke dels undervisererne på kursus, samt de afdelinger som
medvirker til de for kursus så vigtige live endoskopi sessioner.
I juni 2016 afholdtes det traditionsrige Basalkursus i gastrointestinal endoskopi for
første gang på Hvidovre Hospital. Kurset var denne gang ændret til et 1 dags kursus,
hvor kurset tidligere har varet 1½ dag. Kursusafgiften var reduceret fra tidligere kr.
1500 til kr. 750. Der deltog ca. 30 kursister, hvoraf omtrent halvdelen var læger som
typisk er ansat i introduktionsstillinger. De øvrige deltagere udgøres af plejepersonale
fra endoskopi og operationsafsnit. Deltagerantallet har ligget stabilt i dette leje ved de
seneste afholdte kurser. Generelt er indtrykket at det er vanskeligt for mange mulige
kursister at få dækket udgiften til kursus af deres afdeling og at få fri til kursus.
Udvalget vil stile mod at afholde kurset en gang årligt fremover – således at alle ansat
i introduktionsstillinger har mulighed for at deltage i kurset.
Udvalget har i perioden afholdt to møder – disse har været afholdt i forlængelse af de
kurser som udvalget afholder. Herudover har udvalget som led i planlægningen af
næste års SADE møde i København afholdt et dagsmøde på Hvidovre Hospital.
Udgifterne til dette møde har været dækket af SADE.
Fra udvalget er udpeget Per Ejstrud og Finn Møller-Pedersen som de danske
repræsentanter i SADE. Finn Møller-Pedersen er endvidere kasserer i SADE.
Udvalgets medlemmer:
Overlæge Per Ejstrud, Kirurgisk afdeling, Aalborg sygehus (Udpeget af DKS)
Overlæge Michael Hareskov Larsen, Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital
(udpeget af DKS)
Overlæge Finn Møller-Pedersen, Medicinsk afdeling S, Odense Universitetshospital
Formand: Overlæge Bo Søndergaard, Gastroenheden – Medicinsk sektion, Hvidovre
Hospital

