Beretning vedrørende DSGH/DKS endoskopi udvalg
aktiviteter i perioden august 2016-juni 2017:

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 2016 på Odense
Universitetshospital samt i marts 2017 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.
Endoskopiudvalget blev i 2016 af DSGH samt DKS, bedt om at udpege et udvalg som
fik til opdrag at udarbejde en rapport omhandlende et forslag til hvordan uddannelsen
i koloskopi skal organiseres i DK. Udvalget besluttede at nedsætte en gruppe
bestående af i alt 10 medlemmer, ligeligt fordelt mellem de to selskaber samt de 5
regioner. Gruppen har afholdt to møder, der er udarbejdet en rapport som netop er
fremsendt til selskaberne.
Udvalget har i perioden afholdt to møder – disse har været afholdt i forlængelse af de
kurser som udvalget afholder.
Fra udvalget er udpeget Per Ejstrud og Finn Møller-Pedersen som de danske
repræsentanter i SADE. Finn Møller-Pedersen er endvidere kasserer i SADE.
Bo Søndergaard er udpeget af DSGH som selskabets repræsentant i Dansk
Tarmkræftscreening(DTS).
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

