
Endoskopisk Masterclass
Sjællands Universitetshospital, Køge

9.-10. MARTS 2023

INVITATION

Formål
Vi tilbyder en todages materclass i endoskopi med udgangspunkt i den daglige 
produktion på et stort endoskopiafsnit på et universitetshospital. Fokus vil være 
på Rendez-Vous ERCP i forlængelse af den nye nationale, kliniske retninsglinje for 
behandling af symtomatisk galdestenssygdom.

Baggrund
Endoskopiafsnittet kirurgisk afd. på Sjællands Universitetshospital udfører hvert år 
over 12.000 endoskopiske procedurer. F.eks.: gastroskopier med terapi bl.a. peg-
sonder, banding, stents, ERCP med terapi; bl.a. Rendez-Vous og SPY. 
Koloskopier med terapi bl.a. med EMR, ESD, e-FTR og ECT. EUS, diagnostisk og tera-
peutisk, singleballonenteroskopi samt symtomatisk galdestenssygdom. 

Antal deltagere
For at sikre en god vekselvirkning mellem undervisere og deltagere er antallet af 
deltagere begrænset til 20 personer. 

Program
Se et bredt udsnit af de procedurer, afdelingen foretager på daglig basis. Fra gastro- 
og koloskopi med terapi til EUS og ERCP med terapi. Der vil særligt være fokus på 
rendez-vous ERCP, men der vil være noget for alle, uafhængigt af erfaringsniveau. 

Der vil være en høj grad af interaktion mellem undervisere, personale og kursusdel-
tagere. Alle live procedurer transmitteres til et konferencerum med direkte 
audioforbindelse til endoskopistuen. Det vil også være muligt at være til stede på 
endoskopistuen. 

Rendez-Vous ERCP
Torsdag aften vil der i forbindelse med middagen være et oplæg med Fredrik 

Swahn (MD PhD, GI-Endoscopy, Upper abdominal unit, Comprehensive Cancer Cen-
tre, Karolinska University Hospital, Stockholm) om Rendez-Vous ERCP. Fredrik Swahn 
har gennem de seneste 18 år arbejdet med at udvikle og forfi ne Rendez-Vous ERCP. 
Over 80 % af alle galdekirurgiske afdelinger i Sverige bruger i dag Rendez-Vous i 
forbindelse med behandling for galdesten.

Der vil desuden være ”working lunch” med hands-on træning på model i Rendez-
Vous ERCP med supervision af endoskopiafsnittets læger.

Praktisk information

Hvornår
Start: 9/3-23, kl. 09.00

Slut: 10/3-23, kl. 16.00

Hvor
Sjællands Universitetshospital, Køge 

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Sprog Dansk eller engelsk

Undervisere
Trine Stigaard ledende overlæge

Mustafa Bulut overlæge, klinisk lektor

Mette J. Folmer overlæge

Svend Knuhtsen overlæge

Thomas Blixt overlæge

Pris
8.000 kr. inkl. overnatning og middag.

Transport til sygehuset er ikke inklude-

ret. 50 % af prisen faktureres ved afbud 

senere end 45 dage før kursusstart.

Tilmelding 
https://www.santax.com/uddannelse/

masterclass-2023

Santax Medico, tlf. +45 70 13 30 20, Info@santax.com, www.santax.com

Hovedkontor: Bredskifte Allé 11, 8210 Aarhus V   

Regionskontor: Produktionsvej 3, 2600 Glostrup
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Fredrik Swahn


