Beretning for DSGH/DKS endoskopi udvalgs aktiviteter i perioden august 2018-juli 2019:
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 2018 på Odense Universitetshospital samt i
marts 2019 på Hvidovre Hospital. Deltagerantallet er mellem 20 og 25 kursister, heraf er typisk 1/3
medicinske kursister. Kursets indhold er rettet mod kursister som er relativt kort inde i deres
hoveduddannelse. Kursus opnår generelt fine evalueringer af både medicinske og kirurgiske kursister.
Udvalget vil gerne takke dels underviserne på kursus, samt de afdelinger som medvirker til de for kursus så
vigtige live endoskopi sessioner.
Udvalget har i mange år afholdt Basalkursus i endoskopi i form af et 1 dags kursus, med program som
indeholdt en blanding af teoretisk undervisning samt live transmission af endoskopiske procedurer. De
senere år har der været svigtende interesse og udvalget har besluttet ikke at afholde basalkurset mere.
Udvalget har tidligere efter aftalen med DSGH og DKS nedsat en arbejdsgruppe vedr. fælles
koloskopiuddannelse for medicinere og kirurger i Danmark. Arbejdet pågår fortsat og fra udvalget har
Overlæge Bo Søndergaard deltaget. Bo er nu hovedkursusleder og men fortsat aktiv i det udvalg. Der vil
blive fundet en afløser når endoskopiudvalget konstitueres på ny i efteråret 2019
Endoskopiudvalget har efter aftale med DSGH og DKS udpeget en arbejdsgruppe med repræsentanter fra
alle regioner med henblik på at der udvikles en national ERCP database i Danmark. Udvalget har haft sit
førstemøde i Hvidovre før sommerferien og arbejdet pågår fortsat. Der er ansøges om at oprette databasen
i RKKP regi.
Olympus Danmark har ønsket at støtte udviklingen indenfor endoskopi i Danmark med etableringen af et
rejselegat på 25.000 kr. Legatet bliver uddelt en gang årligt, efter opslag på selskabernes hjemmesider.
Endoskopiudvalget bedømmer de indkomne ansøgninger og udpeger legatmodtageren. Legatmodtageren i
2019 er Læge Kære Osama Karim Abed, Odense Universitets Hospital. I 2017 tildeltes legatet til 1.
reservelæge, ph.d. John Karstensen og i 2018 1. reservelæge, ph.d. Stig Laursen. Udvalget vil gerne takke
Olympus Danmark for at medvirke til at yngre kolleger mulighed for at bringe ny viden og færdigheder med
hjem.
Udvalget har i perioden afholdt to møder – disse har været afholdt i forlængelse af de kurserne.
Udvalgets medlemmer:
Sekretær: Overlæge Michael Hareskov Larsen, Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital (udpeget af
DKS)
Overlæge Finn Møller-Pedersen, Medicinsk afdeling S, Odense Universitetshospital (Udpeget af DSGH)
Overlæge Srdan Novovic, Gastroenheden – Medicinsk sektion, Hvidovre Hospital (Udpeget DSGH)
Formand: Overlæge Per Ejstrud, Kirurgisk afdeling, Aalborg sygehus (Udpeget af DKS)
Fra udvalget er udpeget Per Ejstrud og Finn Møller-Pedersen som de danske repræsentanter i SADE

Finn Møller Pedersen, Odense ønsker at udtræde af udvalget 1.1.2020. Endoskopiudvalget anbefaler at han
erstattes af Stig Borberg Laursen, Odense. (Besluttes af DSGH bestyrelse)

Per Ejstrud udtræder af udvalget ved DKS årsmøde november 2019 og endoskopiudvalget anbefaler at han
erstattes af John Gasdal Karstensen, Hvidovre (Besluttes af DKS bestyrelse) Per Ejstrud vil fortsætte
arbejdet til SADE 2020 er afviklet i København januar 2020.
For at sikre en bedre repræsentation geografisk med en ligelig fordeling fra regionerne og at udvalget har
medlemmer med interesse både for øvre og nedre endoskopi, har DSGH bestyrelse foreslået at udvalgets
kommissorium ændres så det kommer til at bestå af 6 medlemmer – 3 udpeget af DSGH og 3 af DKS.
Udvalget finder dette forslag godt og afventer at DSGH drøfter dette med DKS.
På vegne af endoskopiudvalget

Per Ejstrud, Formand DSGH/DKS endoskopiudvalg

