Beretning for DSGH/DKS-endoskopiudvalgs aktiviteter i
perioden august 2019-juli 2020
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 én gang i oktober 2019 på Odense
Universitetshospital. Det planlagte kursus i marts 2020 på Hvidovre Hospital blev aflyst på
baggrund af COVID-19. 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 tidligere efter aftalen med DSGH og DKS nedsat en arbejdsgruppe vedr. fælles
koloskopiuddannelse for medicinere og kirurger i Danmark. Arbejdet pågår fortsat.
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. Desværre valgte RKKP ikke at støtte oprettelsen af databasen. Begrundelsen var, at en
sådan database ikke kan hægtes op på en procedure, men skal være baseret på en sygdomsgruppe.
Arbejdsgruppen arbejder videre med andre løsningsmodeller.
Vi har fortsat tilsagn fra Olympus Danmark om at støtte udviklingen indenfor endoskopi i Danmark
med 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. Udvalget vil gerne takke Olympus Danmark for at medvirke til at yngre kolleger
mulighed for at bringe ny viden og færdigheder med hjem.
DKS har nedsat i udvalg i avanceret endoskopi, hvor der synes at være et større overlap af
arbejdsopgaver med endoskopiudvalget. Rollefordelingen mellem de to udvalg forventes afklaret
ved møde i løbet af efteråret.
Udvalget har i perioden afholdt to møder – et i oktober 2019 i Odense og et virtuelt møde i juni
2020, hvor den nye bestyrelse blev konstitueret. Udvalgets medlemmer: Sekretær: Overlæge
Thomas Blixt, Medicinsk afdeling, Køge sygehus, overlæge Michael Hareskov Larsen, Kirurgisk
afdeling A, Odense Universitetshospital (udpeget af DKS), 1. reservelæge Stig Borbjerg Laursen,
Gastroenterologisk afdeling S, Odense Universitetshospital (Udpeget af DSGH), overlæge Srdan
Novovic, Gastroenheden – Medicinsk sektion, Hvidovre Hospital (Udpeget DSGH) Formand:
afdelingslæge John Gásdal Karstensen, Gastroenheden, Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital
(Udpeget af DKS). Fra udvalget er udpeget Stig Borbjerg Laursen og John Gásdal Karstensen som
de danske repræsentanter i SADE.
I januar 2020 blev SADE mødet afholdt i København. Mødet blev en stor succes med talrige
deltagere og flot opbakning fra vores industrielle partnere. En stor tak til den organisatoriske komite
for et stort og udbytte rigt arbejde og i særdeleshed Per Ejstrud for sin ledelse af dette arbejde.

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. I øjeblikket har vi opslag ude mhp. at inkludere en endoskopi interesseret vestdansk kirurg.
På vegne af endoskopiudvalget John Gásdal Karstensen, Formand DSGH/DKS endoskopiudvalg

