
Årsrapport for udvalg for speciallægeuddannelse i gastroenterologi og hepatologi 

 

Der er i indeværende år afholdt et enkelt møde, januar 2020, hvor man drøftede nedenstående: 

Planlægning af revision af målbeskrivelse/gastrohep kompetencerne; oplæg ved 

Anders Dige og Anders Lødrup: 

 

Der blev taget udgangspunkt i kardiologiens målbeskrivelser, her er der mange underskemaer således er den 

samlede målbeskrivelse ikke mindre omfangsrig end DSGH. Det blev nævnt at den online logbog, gør dog 

kompetence godkendelse mere logisk. Der stilles spørgsmål om logbogen skal revideres i forhold til 

kompetencer, drøftes ikke yderligere. 

 

Det bemærkes at vi i stedet skal arbejde mod færre og fokuserede kompetencer.  Diskussionen faldt herefter 

på forventninger til hoveduddannelsens indhold af endoskopi og ultralyd uddannelse.  

Generelt: Det koster ca. Dkkr. 125.000 for en afdeling at uddanne en læge i hoveduddannelse grundet 

uddannelsesdage/produktionsnedgang, særlig koloskopi oplæring er omfattende. BS fortæller om et udvalg 

der kigger på endoskopiuddannelsen af hoveduddannelseslæge. Rapport forventes i løbet af foråret. 

Der er enighed om at der er behov for at uddybe, hvilken diagnostik man skal kunne forestå og agere på i 

forbindelse med skopi uddannelsen. Et forslag er et e-learning kursus til læring og test. 

Herefter diskuteres enkelte kompetencer 

Nedre Skopi. 

Grundet større krav til koloskopører, er der bekymring for nyuddannet speciallægers niveau. Koloskopi 

uddannelsen bør måske ændres til at være en subspecialisering/post-HU, hvorfor udvalget anbefaler den ikke 

er standard i HU. I stedet skal hoveduddannelsen fokusere på diagnostisk sigmoideo- og gastroskopi. Der 

drøftes mulighed for at man evt. i fase 3 kan tilvælge koloskopi. Uddannelsesplan afventer den kommende 

endoskopi uddannelsesrapport. Der er bekymring for om en sådan tilgang til koloskopi kan godkendes af 

sundhedsstyrelsen. 



Øvre Skopi: 

Ønske om langt større fokus på tolkelæring og diagnostik beskrivelse i forbindelse med gastroskopi. 

Terapeutiske procedurer herunder banding- og ulcusprocedure udgår som et specifikt krav. Der er national 

variation. 

Kapselendoskopi: 

Vurderes som en post-HU opgave. 

Ultralyd 

http://duds.dk/wp-content/uploads/2019/06/DUDS-blad-MAJ_2019.pdf 

DSGH er i gang med at kigge på hvilke udfordringer, der gør at UL ikke udvides yderligere i HU. 

Umiddelbart er supervision nok største udfordring. Kunne der stiles mod fokuseret ophold mhp uddannelse. 

Trine vender tilbage med forslag til UL kompetence vurdering. 

• Diskussion og revurdering af kursusplan 

BS: Der er udarbejdet nye planer som er ved at blive implementeret 

• Uddannelsesprogrammer, er der behov for revision? 

Der synes ikke umiddelbart at være behov for aktuelle revisioner 

• Udfordringer i HU uddannelsen 

 

Region Nord og Midt: Mangler aktuelt ansøgere til deres stillingsopslag. 

Region Syd: Generelt god søgning, enkelte ubesatte forløb over de sidste år, som formentlig bliver 

genopslået i indeværende år 

Region Øst: Kom til at slå for mange HU forløb op sidste år, det nedreguleres i år. 

 

 

 

http://duds.dk/wp-content/uploads/2019/06/DUDS-blad-MAJ_2019.pdf


Udvalget består aktuelt af: 

Ida Vind (formand), Hvidovre Hospital (2014) 

Bo Søndergaard (Hovedkursusleder), Hvidovre Hospital (2017) 

Trine Boysen (PKL vidd.udd.Øst), Hvidovre Hospital (2020) 

Jens Frederik Dahlerup (PKL, vidd.udd.Nord), Aarhus Universitetshospital (2012) 

David Finsen, Odense Universitetshospital (2019) 

Astrid Naver, Sjællands Universitetshospital Køge (2020) 

Anders Dige (DSIM repræsentant), Aarhus Universitets Hospital (2018) 

Anders Lødrup, Aarhus Universitets Hospital (2018) 

Bent Jakobsen, Ålborg Universitets Hospital (2018) 

 

Ida Vind 

Formand 
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