Kommissorium for Fælles Endoskopiudvalg under DSGH og DKS.
Formål:
Endoskopiudvalget har ansvar for rådgivning, udvikling og undervisning vedrørende
endoskopisk aktiviteter.
Arbejdsområde:
 at foretage en overordnet planlægning af postgraduat undervisning i
gastrointestinal endoskopi 
 at rådgive DSGH og DKS bestyrelser i spørgsmål vedrørende gastrointestinal
endoskopi 
 ved behov at udgive ’rekommandationer’ eller ’oversigter’ over relevante
gastrointestinale endoskopiske emner 
 at deltage i ad hoc arbejde i andre udvalg, som beskæftiger sig med
endoskopisk relaterede problemstillinger 
 at deltage på ESGE generalforsamling (DSGH er medlem af ESGE,
formanden for DSGH har 1 stemme på ESGE-GF) 
Basal kursus i gastrointestinal endoskopi
Endoskopiudvalget afholder ud fra efterspørgsel, ”Basal kursus i gastrointestinal
endoskopi” ca. 1 gang årligt. Kurset er et teoretisk kursus med live-demonstration.
Det er tværfagligt og kan søges af alle. Der opkræves en kursusafgift og kurset støttes
vanligvis af industrien efter gældende regler. 
Sundhedsstyrelsens kursus ”Gastrointestinal endoskopi”
Endoskopiudvalget varetager afholdelsen af Sundhedsstyrelsens kursus
”Gastrointestinal endoskopi”, som er et af flere obligatoriske kurser i
specialistuddannelsen i medicin og kirurgi. Det er DSGH og DKS hovedkursusledere,
som har det overordnede driftsansvar. 
Andre kurser
Endoskopiudvalget kan med tilsagn fra bestyrelsen, afholde andre kurser i
gastrointestinal endoskopi.
Hjemmesider 
Endoskopiudvalget har, på DSGH og DKS-hjemmeside, ansvaret for at holde
informationerne vedr. udvalget opdaterede. 
Sammensætning: 
Endoskopiudvalget består af 4 medlemmer (2 medicinere og 2 kirurger) som udpeges
for en periode af 4 år. Genudpegning kan finde sted en gang. Når udvalget skal have
nye medlemmer eller genudpeges, indstiller udvalget medicinere til godkendelse af
bestyrelsen for DSGH og kirurger til godkendelse af bestyrelsen for DKS, for DKS
vedkommende efterfulgt af valg ved DKS generalforsamling. 
To af udvalgets medlemmer (1 mediciner og 1 kirurg) indstilles som medlem af
SADE styret for en periode på 3 år, genudpegning kan finde sted én gang.
Indstillingen forelægges respektive bestyrelser. Udvalget konstituerer sig med en
formand og en sekretær/kasserer. Udvalgets formand indkaldes ad hoc til DSGH og
DKS bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Et medlem af hhv 

DSGH og DKS bestyrelse er kontaktperson til udvalget. Kontaktpersonerne inviteres
til udvalgets møder.
Rapportering:
Der udarbejdes årligt en skriftlig rapport om udvalgets aktiviteter, som sendes til
DSGH og DKS bestyrelse. Rapporten præsenteres ved de ordinære
generalforsamlinger i DSGH og DKS.
Udvalget kan referere direkte til Udvalget for speciallægeuddannelse vedrørende
speciallægeuddannelsen, når dette vurderes relevant.
Økonomi:
Økonomi vedr. Sundhedsstyrelsens kursus ”Gastrointestinal endoskopi” varetages i
samarbejde med hovedkursuslederne og er ikke en del af DSGH/DKS.
Endoskopiudvalget har ikke selvstændig økonomi, men udarbejder årligt separat
regnskab, der revisionsmæssigt er en del af DSGH ́s regnskab. Regnskabet skal
forelægges DSGH og DKS. Evt. underskud dækkes af begge selskaber med 50 % til
hvert selskab, ligesom et større overskud fordeles mellem selskaberne ligeledes med
50% til hver. Udgifter til rejser, fortæring og frihed dækkes som udgangspunkt af
pågældendes ansættelsessted. I det omfang der ikke kan opnås dækning ad den vej
dækker selskaberne for deres egne medlemmer.
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