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Målgruppe 
Sygeplejersker, der har gennemført den nationale uddannelse til koloskoperende 
sygeplejerske og har 

 minimum 1 års klinisk erfaring som koloskopør og  

 selvstændigt udført minimum 300 koloskopier  
 

 
Tilmelding 

Sker via Region Syddanmarks kursuskatalog: https://rsd.plan2learn.dk/  

Du skal oprette dig som bruger, og derefter søge ’gastroskoperende sygeplejerske’ 

 
Uddannelsessekretariat 
Lone Flø  

Region Syddanmark  

Koncern HR Sundhedsuddannelser,  

E-mail: lone.floe@rsyd.dk Telefon 7663 1784 / 2335 6591 
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Læringsmål for uddannelsen 
Slutmålet for uddannelsen til gastroskoperende sygeplejerske er, at sygeplejersken selvstændigt 
kan udføre gastroskopier, relevant vævsprøvetagning, og fjernelse af polypper under 10 mm i 
mavesæk og tolvfingertarm. 
 
Den teoretiske del af uddannelsen er 3 dage som internatkursus.  
Den teoretiske del afsluttes med en skriftlig eksamen (multiple choice), der bedømmes med 
bestået/ikke bestået. 
 
Emner: Anatomi/fysiologi , patologi, farmakologi og mestring af gastroskopi 
 
Den praktiske del af uddannelsen foregår i egen afdeling som sidemandsoplæring efter 
mesterlæreprincippet. Oplæringen afsluttes med en praktisk eksamen, der bedømmes og 
godkendes af en gastroenterologisk speciallæge. 
 
Afdelingens opgaver under den praktiske del 
Afdelingen skal udpege en mentor for sygeplejersken. Mentor skal sikre supervision for 
sygeplejersken og følge forløbet i hele oplæringsperioden. Mentor skal være speciallæge  
i kirurgi eller medicinsk gastroenterologi. 
 
Mentor er således ansvarlig for at tilrettelægge sidemandsoplæringen, så der opnås 
eksamensparathed indenfor 1 år efter bestået teoretisk eksamen.  
 
Uddannelsen indledes med en 1 dags simulatortræning i gastroskopi. Træningen varetages af en 
speciallæge i kirurgisk eller medicinsk gastroenterologi og tilrettelægges lokalt. 
 
Sidemandsoplæring kan ske ved  

 en speciallæge i kirurgi eller medicinsk gastroenterologi 

 en læge på sidste del af hoveduddannelsen indenfor nævnte specialer  
 
Inden den praktiske eksamen skal sygeplejersken have gennemført mindst 100 gastroskopier 
ved sidemandsoplæring.  
 
Der føres logbog, der dokumenterer oplæringen og de opnåede kompetencer.  
 
Læs mere om uddannelsen her  https://www.regionsyddanmark.dk/wm486798  
 

Prisen for den teoretiske del 

Prisen bestemmes af antallet af deltagere. Det forventes, at prisen bliver mellem 7.500 – 9.000 kr. 
pr. deltager inkl. ophold og forplejning.      
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