Beretning for DSGH/DKS-endoskopiudvalgs aktiviteter i perioden august 2021-juli 2022
Endoskopiudvalget varetager planlægningen og afholdelse af Sundhedsstyrelsens Teoretiske Kursus
i Endoskopi. Kurset har tidligere været afholdt som et fælles endoskopikursus for såvel kirurgiske
som medicinske kursister. Efter ønske fra DKS er kurset ændret således, at deltagerne nu kun er læger
i hoveduddannelse til Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi. Kursets indhold er lettere
revideret efter der ikke længere er kirurgiske kursister. Det nye kursus har fortsat en varighed på to
dage og har indtil videre kun været afholdt én gang i december 2021 på Hvidovre Hospital. Næste
kursus er planlagt til at foregå januar 2023 på Odense Universitetshospital. Deltagerantallet er 10-20
kursister. Kursets indhold er rettet mod kursister som er relativt kort inde i deres hoveduddannelse.
Det nye kursus opnåede fine evalueringer fra kursisterne. Udvalget vil gerne takke dels underviserne
på kursus dels de afdelinger som medvirker til de for kursus så vigtige live endoskopi sessioner.
Efter udskillelsen af de kirurgiske kursister fra ovennævnte kursus er der i DKS-regi oprettet et kursus
i Avanceret Kirurgisk Endoskopi for læger i hoveduddannelse i kirurgi. To af medlemmerne af
endoskopiudvalget (John Gásdal Karstensen og Stig Borbjerg Laursen) er ligeledes faste undervisere
på det kirurgiske kursus.
Endoskopiudvalget har tidligere, efter aftale med DSGH og DKS, nedsat en arbejdsgruppe
vedrørende en 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 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 får mulighed for at
bringe ny viden og færdigheder med hjem.
DKS har nedsat et udvalg i avanceret endoskopi bestående af to kirurger (overlæge Mustafa Bulut,
Køge Universitetshospital samt cheflæge Trine Stigaard, Køge Universitetshospital), hvor der synes
at være et større overlap af arbejdsopgaverne med endoskopiudvalget. Der har været afholdt et fysisk
møde mellem udvalgene ultimo 2021, men rollerne er endnu ikke helt klarlagte. Udvalget i avanceret
endoskopi forventes primært at skulle arbejde mod en implementering af certificering af fremtidens
endoskopører i Danmark. For at sikre udvalgets bredde er det planlagt, at der også inkluderes to
medicinske gastroenterologer i udvalget. Der pågår fortsat et arbejde med klarlægning af den nærmere
opgavefordeling mellem udvalgene.
Endoskopiudvalget består aktuelt af følgende medlemmer: Sekretær: Overlæge Thomas Blixt,
Medicinsk afdeling, Køge Universitetshospital (udpeget af DSGH), overlæge Frederik Hvid-Jensen,
Afdeling for Mave- og Tarmkirurgi, Århus Universitetshospital (udpeget af DKS), overlæge Michael
Hareskov Larsen, Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital (udpeget af DKS), overlæge
Srdan Novovic, Gastroenheden – Medicinsk sektion, Hvidovre Hospital (udpeget DSGH), overlæge
John Gásdal Karstensen, Gastroenheden, Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital (udpeget af DKS) og
formand 1. reservelæge Stig Borbjerg Laursen, Medicinsk Gastroenterologisk afdeling S, Odense
Universitetshospital (udpeget af DSGH). Fra udvalget er udpeget John Gásdal Karstensen og Stig
Borbjerg Laursen som de danske repræsentanter i SADE.
På vegne af endoskopiudvalget
Stig Borbjerg Laursen

