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TILMELDING & KONTAKT 
Tilmelding til middag i Tivoli senest 25.11.13  
efter princippet først til mølle  
(der vil være bus fra CEKU til Tivoli) 
Kontakt Louise Preisler: 
symposiumCEKU@gmail.com 
Telefon: 35 45 82 00

I januar starter det nationale screeningsprogram for kolorectal cancer. Stigningen i antallet af koloskopier 
øger behovet for at uddanne koloskopører – dette symposium sætter fokus på hvordan.

Der findes ikke noget nationalt curriculum for oplæring af læger i koloskopi. Simulationstræning er effektiv 
i den tidlige oplæring i koloskopi, viser adskillige studier, men hvor meget træning skal til? Antal udførte 
koloskopier har tidligere været brugt som kompetencemål i klinikken, men er dette tilstrækkeligt til at sikre 
kvalitet? 

I lyset af screeningsprogrammet er det også relevant at drøfte, om læger som allerede foretager koloskopier 
skal certificeres. Der er meget lidt evidensbaseret viden på området.

Ved konferencen får du mulighed for at deltage i diskussionen, og du får præsenteret aktuelle studier af 
koloskopi assessment fra CEKU – Center for Klinisk Uddannelse på Københavns Universitet.

HVORNÅR:  Mandag den 2. december 2013 kl. 15-18 (Middag i Tivoli 18.30-)

HVOR:  CEKU, Center for Klinisk Uddannelse, Auditorium A, Rigshospitalet, Afsnit 5404,   
 Teilumbygningen, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

PROGRAM

15.00-15.30  Det nationale screeningsprogram for colorektal cancer – Udfordringer og kvalitetssikring  
 Morten Rasmussen, PhD, Overlæge kirurgisk afd. K. Bispebjerg Hospital

15.30-15.40  Værktøjer til kompetencevurdering 
 Lars Konge, PhD, Overlæge på CEKU – Center for klinisk uddannelse Københavns Universitet

15.40-15.50   Danske erfaringer med måling af koloskopikompetence 
 Louise Preisler Afdelingslæge Rigshospitalet afd. C

15.50-16.00  Udvikling af Colonoscopy Progression Score (CoPS) 
 Morten Bo Svendsen MSci eng. CEKU

16.00- 17.00  Workshop: CoPS and colonoscopists 
 Mulighed for at afprøve CoPS på simulator

Pause Gløgg og æbleskiver

17.00-17.10  CoPS i klinikken 

17.10-17.20 Invitation til deltagelse i træningsstudie for yngre læger

17.20-17.35  Uddannelse og certificering af fremtidige speciallæger 
 Jens Hillingsø, PhD, Formand for DKS 

17.35-17.45  Afrunding af den faglige del 
 Lars Bo Svendsen Professor Rigshospitalet afd. C 

18.00  Bus til Tivoli

18.30- Middag på restaurant Påfuglen i Tivoli

Kvalitet og sikkerhed i det danske screeningsprogram for  
KOLO-REKTAL-CANCER
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