Fellowship i avanceret endoskopi
Formål:
Uddannelse i avanceret endoskopi i et af 3 forløb. Efter
endt fellowship vil den uddannelsessøgende læge have
erhvervet et basalt kendskab til avanceret endoskopi,
mhp videre uddannelse og udvikling i egen afdeling.
Målgruppe:
Speciallæge i kirurgi eller gastroenterologi/hepatologi.
Indhold:
Kursisten vil få et klinisk ophold på 3 mdr med hands-on
træning i en af 3 forløb, nedre avanceret, øvre avanceret
eller ERCP/EUS, tidsmæssig placering planlægges med
kursisten.
1: Avanceret øvre endoskopi vil indeholde oplæring i
gastroskopi, anlæggelse af PEG-sonde, andre sonder,
banding, dilatation, stents og øvre ballonenteroskopi.
2: Koloskopi, EMR, dilatation, stent og kendskab til ESD
3: Simpel ERCP, kendskab til EUS
Formelle krav til opholdet:
Indsendelse af udfyldt ansøgningsskema.
Der vil blive afholdt samtale med ansøgerene
Hvis ansøger fortsat skal deltage i vagten i egen afdeling
kræves min. 12 dage pr måned i endoskopiafsnittet.
Aflønning i perioden sker ved egen afdeling, efter aftale
med cheflægen på egen afdeling.

Praktisk information:
Hvor:
Endoskopiafsnittet,
sjællands
universitetshospital,
SUH, Køge
Lykkebækvej 1, 4600
Køge
Hvornår:
Det tilstræbes at ligge
opholdet januar til marts
eller september til
oktober 2023
Undervisere:
Overlægerne; Svend
Knuhtsen, Mustafa
Bulut, Trine Stigaard
Svarfrist:
1.11.2022
Til
tslr@regionsjaelland.dk

Hvem er endoskopiafsnittet, SUH
Kirurgisk afdeling SUH er en universitetsafdeling under
Københavns universitet.
Endoskopiafsnittet består af 7 endoskopistuer
Der er 5 overlæger fast tilknyttet til afsnittet.
Vi har en produktion på ca 14.000 procedurer årligt.
De avancerede procedurer omfatter ERCP, med SPY, rendez-vous
og transgastrisk.
EUS med terapi ifa biopsitagning, cystedrænage og LAMS
EMR, ESD og EFTR i colon
CELS
Øvre og nedre single-ballonenteroskopi
Varicebehandling ifa banding og Danis stent
Alle typer stentning
Dilatationer
Pædiatrisk endoskopi
Udvalgte patienter sederes ved NAPS
Der er en del forskningsaktivitet tilknyttet endoskopiafsnittet, bla
indenfor CELS og ECT
Herudover har vi 6 koloskoperende sygeplejersker ansat.

Ansøgnigsskema til fellowship i avanceret
endoskopi

Navn og titel:

Kort CV (egentligt CV kan vehæftes):
Motiveret ansøgning, skal indholde begrundelse for ansøgning og fremtidsplaner/
ønsker

Antal procedurer:
Gastroskopier med og uden terapi;
Koloskopier med og uden terapi;
ERCP;
Øvrige endoskopiske procedurer;
Indgået aftale med egen afdelings ledende overlæge: ja/nej

