
 

     6. Danske ERCP kursus for Læger og Assistenter. 

Kurset er i internatform og varer 3 dage. Der er teoretiske forelæsninger, praktiske tips, 
diskussioner, walking-quiz, superviseret hands-on træning på 8 ERCP-modeller med kanylering, 
papillotomi, stenekstraktion, plastikstent, dilatation, metalstent , dobbelt-wire teknik, intraduktal 
exchange, rendez-vous. Der arbejdes med alle på markedet tilgængelige duodenoskoper, herunder 
også single-use duodenoskoper. 

Kurset henvender sig primært til dem med mindre end 300 ERCP procedurer som 
erfaringsgrundlag, men vi har erfaret at mere rutinerede også kan have udbytte i at deltage: 

"Kurset er yderst vel-lre.elagt og inspirerende. Selvom det primært henvender sig -l endoskopører med mindre 
erfaring i ERCP får man også som mere erfaren stort udby.e. Specielt fik jeg mange -ps -l løsning af udfordrende 
momenter, og diskussionerne undervejs mellem de tre erfarne undervisere var meget inspirerende. Også min endo-
sygeplejerske fik stort udby.e, specielt var det meget givende for os begge at by.e roller under de prak-ske 
øvelser."  Mogens Harrits Jepsen, Overlæge, Leder af endoskopienheden, Herning – deltager 2017. 

”Tusind tak for et rig-g godt kursus - det var super anvendeligt og på min ERCP dag i går brugte jeg flere -ps og tricks 
med succes! Fantas-sk! Marie Louise Malstrøm, Overlæge Hillerød – deltager 2022. 

ERCP kurset har været afholdt 5 gange tidligere i Danmark og 13 gange i Sverige, samt 2 gange i 
Finland. Kursus form og indhold udvikles kontinuerligt. 

Hvis du er interesseret i at deltage på kurset kan du spørge på din afdeling, da 18 ud af de 19 
afdelinger der foretager ERCP i Danmark har haft et eller flere teams med på kurset tidligere. 

Man kommer kun i betragtning hvis lægen og assistent tilmeldes samlet som Team. 

Tid:  6-8 september 2023 

Sted: Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.  

Transport: Afstand til Aalborg banegård 300m og 4 km fra motorvejen. Mange daglige 
flyforbindelser fra København. 

Kursafgift: 15500kr for et team (Læge og assistent) inklusiv 3 kursusdage, 2 hotelovernatninger 
i enkeltværelser, fuld forplejning herunder 2 kursusmiddage, samt kursusmaterialer. 
Kursisterne afholder selv transportudgifter.  
Betaling juni 2023.Betalingsoplysninger meddeles i foråret 2023. 

Kursusledelse:  
Urban Arnelo (Umeå), Fredrik Swahn (Karolinska) og Per Ejstrud (Aalborg). 

Ønskes yderligere information eller tilmelding kontakt Per Ejstrud, Avanceret endoskopi, 
Mavetarmkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital:  pee@rn.dk 
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