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INBJUDAN

Ändamål
Vi erbjuder en tvådagars Masterclass i endoskopi med utgångspunkt i den dagliga
produktionen vid endoskopisektion på Själlands universitetssjukhus i Køge. 

Bakgrund
Endoskopisektionen på kirurgiska avdelningen vid Själlands universitetssjukhus 
utför varje år över 12000 endoskopiska ingrepp. T.ex.: Terapeutiska gastroskopier 
med bl.a. peg-sonder, bandning, stentar, ERCP med terapi: bl a Rendez-Vous och 
SPY. Koloskopi med terapi bl a med EMR, ESD, e-FTR och ECT. EUS, diagnostisk 
och terapeutisk, singleballongsenteroskopi samt av symptomatisk gallstenssjuk-
dom.

Antal deltagare
För att säkerställa en god interaktion mellan utbildare och deltagare är antalet
deltagare begränsat till 20 personer.

Program
Se ett brett urval av de procedurer avdelningen genomför på daglig basis. Från ga-
stro- och koloskopi med terapi till EUS och ERCP med terapi. Det kommer att finnas 
något för alla, oavsett erfarenhetsnivå. 

Det kommer att hållas en hög grad av interaktion mellan föreläsare, personal och 
kursdeltagare. Alla live-procedurer sänds till ett konferensrum med direkt ljudanslut-
ning till endoskopirummet. Det kommer även finnas möjlighet att närvara i endosko-
pirummet.

Rendez-Vous ERCP
På torsdagskvällen blir det i samband med middagen en presentation av Fredrik 
Swahn om Rendez-Vous ERCP. (Fredrik Swahn: MD, PhD, GI-endoscopy, Upper 
Abdominal Unit, Comprehensive Cancer Centre, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Stockholm). Fredrik Swahn har under de senaste 18 åren arbetat med att utveckla 
och förfina Rendez-Vous ERCP. Över 80 % av alla gallkirurgiska avdelningar i Sverige 
använder idag Rendez-Vous i samband med behandling av gallsten. 

Det blir också en ”arbetslunch” med hands-on träning på en Rendez-Vous ERCP-
modell med handledning av endoskopisektionens läkare.

Praktisk information
När
Start: 9/3-23, kl. 09.00
Slut: 10/3-23, kl. 16.00

Var
Sjællands Universitetshospital, Køge 
Lykkebækvej 1, 4600 Køge, Danmark

Språk 
Danska eller engelska

Föreläsare
Trine Stigaard ledande överläkare
Mustafa Bulut överläkare, klinisk lektor
Mette J. Folmer överläkare
Svend Knuhtsen överläkare 
Thomas Blixt överläkare

Pris
SEK 12.000 inkl. övernattning och 
middag. Transport till sjukhuset är ej 
inkuderat.
50 % av priset  faktureras vid återbud 
senast 45 dagar före kursstart.

Anmälan
https://www.santax.se/anmalning-ma-
sterclass-2023

Santax Medico, +46 (0) 171 367 00, info@santax.se, www.santax.com
Ekbacksvägen 28, 468 69 Bromma, Sverige

Invited speaker: 

Fredrik Swahn
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