
Beretning for Endoskopiudvalget 
 

Endoskopiudvalget har hidtil varetaget planlægningen og afholdelse af Sundhedsstyrelsens kursus i 

Endoskopi. I det forgangne år blev afholdt én gang på Odense Universitetshospital. Udvalget vil 

gerne takke underviserne på kursus.  

 

I efteråret trak Dansk Kirurgisk Selskab imidlertid sig fra dette samarbejde, hvorefter der blev 

etableret hhv. et kirurgisk endoskopikursus og et gastroenterologisk endoskopikursus. 

Endoskopiudvalget var ikke involveret i beslutningen om opsplitning af det fælles endoskopikursus 

og har beklaget beslutningen. Endoskopiudvalget er fortsat ansvarlig for det gastroenterologiske 

endoskopikursus, mens undertegnede som repræsentant for endoskopiudvalget er involveret i det 

kirurgiske. Der planlægges i indeværende år ét gastroenterologisk og to kirurgiske kurser. 

 

Udvalget har tidligere efter aftale med DSGH og DKS nedsat en arbejdsgruppe vedr. fælles 

koloskopiuddannelse for medicinere og kirurger i Danmark. Arbejdet pågår fortsat.  

 

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 én gang årligt, efter opslag på selskabernes 

hjemmesider. Det blev i efteråret 2020 uddelt til reservelæge, ph.d. Bojan Kovacevic fra Afdeling 

C, Rigshospitalet. Legatet er aktuelt slået op på ny. Det vil blive tildelt på Dansk Kirurgisk Selskabs 

Årsmøde i november. I 2022 vil det blive uddelt på DSGHs årsmøde. 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 et udvalg i avanceret endoskopi, hvor der synes at være et større overlap af 

arbejdsopgaver med endoskopiudvalget. Rollefordelingen mellem de to udvalg søges fortsat 

klarlagt via dialog. DKS udvalg i avanceret endoskopi har en primær arbejdsopgave, som går på at 

formalisere en ekspertuddannelse i avanceret endoskopi.  

 

Udvalgets medlemmer: Sekretær: Overlæge Thomas Blixt, Medicinsk afdeling, Køge sygehus 

(Udpeget af DSGH), 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: overlæge 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.  

 

SADE mødet 2020 i Helsinki blev aflyst, men er planlagt til afholdelse i januar 2022.  

 

På vegne af endoskopiudvalget John Gásdal Karstensen, Formand DSGH/DKS endoskopiudvalg 

 


