Beretning vedrørende DSGH's endoskopi udvalgs aktiviteter i perioden august 2013juli 2014:

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 på Bispebjerg Hospital dels i november
2013 og i maj 2014. Deltager antallet har været ca. 20 kursister ved hvert kursus.
Kursets indhold er rettet mod kursister som er relativt kort inde i deres
hoveduddannelse. Generelt er de medicinske kursister i det første år af deres
hoveduddannelse når de kommer på kurset. Hvad angår de kirurgiske kursister er der
sket en ændring, således at disse nu også får tilbudt kurset tidligere i deres
hoveduddannelse, hvilket er en glædelig udvikling.
Kursus evalueres at opfylde målsætningen for kurset ”i høj grad” og ”i meget høj
grad”.
Kurset planlægges fremover at afholdes alternerende på OUH og BBH.
I januar 2014 afholdtes SADE’s årlige møde i København. Endoskopiudvalget stod for
planlægningen af mødets faglige program. Temaet for årets møde var ”Endoskopisk
diagnostik og behandling af tidlig neoplasi i gastrointestinalkanalen”. Der var ca. 250
betalende deltagere fra de nordiske lande. Af deltagerne var 15 på 3 dages praktik
ophold på endoskopiafdelinger, hovedsageligt i Københavns området.
Endoskopiudvalget vil gerne takke de afdelinger der har haft kursister i praktik for
deres store engagement og
Udvalget har i perioden afholdt to møder – disse har været lagt i forlængelse af
undervisningen på Sundhedsstyrelsens kursus i endoskopi.
Bo Søndergaard har som repræsentant for DSGH deltaget i en arbejdsgruppe der har
udarbejdet en vejledning angående håndtering af blodfortyndende behandling hos
borgere der deltager i det nationale screeningsprogram for kolo-rectal cancer.
Fra udvalget er udpeget Per Ejstrud og Bo Søndergaard som de danske
repræsentanter i SADE. Bo Søndergaard er endvidere kasserer i SADE.
Udvalgets medlemmer:
Overlæge Per Ejstrud, Kirurgisk afdeling, Aalborg sygehus (Udpeget af DKS)
Afdelingslæge 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

