Kommissorium; Kirurgisk endoskopiudvalg: (version 3)

Formål:
Det kirurgiske endoskopiudvalg har til formål at varetage rådgivning, udvikling og etablering af uddannelse,
retningslinjer og guidelines inden for avanceret endoskopi.

Baggrund:
Det endoskopiske område i dag er meget bredt. Det består af alle typer af skopier fra basale skopier, ifa.
gastro-, sigmoideo- og koloskopi til avancerede procedurer; bla ERCP, SPY, EMR, ESD, E-FTR, EUS, LAMS,
CELS, stents, NOTES og ballon endoskopi.
De endoskopiske procedurer rækker indover stort set alle de kirurgisk fagområder. I Danmark varetages
langt de fleste avancerede endoskopiske indgreb af kirurger.
Den store udvikling endoskopien har været igennem de seneste år, og som kommer til at fortsætte
fremover, gør at de enkelte fagområder har svært ved at varetage de avancerede procedurer mht. bl.a.
uddannelse og guidelines.

Arbejdsområde:
Planlægning og etablering af postgraduat uddannelse i avanceret endoskopi.
Uddannelsen i avanceret endoskopi skal være et ekspertområde. Således at der ikke nødvendigvis kræves
en kirurgisk fagområde uddannelse, dvs kan tilgås af både kirurger og medicinere.
Rådgivning af DKS og DSGH bestyrelser i spørgsmål vedrørende avanceret endoskopi.
Varetage planlægning af udarbejdelse af guidelines og retningslinjer for avanceret endoskopi.

Sammensætning:
4 medlemmer, 3 kirurger og 1 mediciner.
Medlemmerne vælges for 4 år. Genudpegning kan finde sted en gang, under hensyntagen til
ansøgerskaren, ved kampvalg kun 1 gang.
Nye medlemmer eller ved genudpegning, indstiller udvalget medlemmerne til godkendelse af bestyrelsen
for DKS, efterfulgt af valg ved DKS generalforsamling.
Udvalget konstituerer sig med en formand og en sekretær/kasser. Udvalgets formand indkaldes ad hoc til
DKS bestyrelsesmøde.

Organisatorisk og strukturel placering:

Det kirurgisk endoskopiudvalg ligger under DKS.
Internationalt forankret i UEMS

Rapportering:
Der udarbejdes en årlig skriftlig rapport om udvalgets aktiviteter, som sendes til DKS´ bestyrelse. Rapporten
præsenteres ved den ordinære generalforsamling i DKS.

Økonomi:
Endoskopiudvalget har ikke selvstændig økonomi, men udarbejder årligt et separat regnskab, der
revisionsmæssigt er en del af DKS regnskab. Regnskabet skal forelægges DKS. Evt underskud dækkes af DKS
ligesom et evt overskud går til DKS.
Udgifter til rejser, fortæring og frihed dækkes som udgangspunkt af pågældendes ansættelsessted. I det
omfang, der ikke kan opnås dækning af den vej dækker DKS for medlemmerne

