1 årig uddannelse til gastroskoperende sygeplejerske et videreuddannelsestilbud til koloskoperende sygeplejersker
Teoriforløb den 17. – 19. januar 2022
på Trinity, Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Fredericia
Tilmeldingsfrist: 10. december 2021

Gastroskopisygeplejerske Maj Lhjungmann Hansen i gang med
det daglige arbejde på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

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
Hvis du er ansat uden for Region Syddanmark skal du bruge linket nedenfor
https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=41870

Hvis du er ansat i Region Syddanmark skal du bruge linket nedenfor
https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=92999c86-0716-4ca6-8af3-380caf0232f9&r=KursusValg.aspx?id=41870

Uddannelsessekretariat
Charlotte Albæk, Koncern HR Sundhedsuddannelser, Region Syddanmark
E-mail: cal@rsyd.dk - Telefon 2465 3412

1 årig uddannelse til gastroskoperende sygeplejerske et videreuddannelsestilbud til koloskoperende sygeplejersker
Den teoretiske del af uddannelsen er et 3- dages internatkursus.
Den teoretiske del afsluttes med en skriftlig eksamen (multiple choice), der bedømmes med
bestået/ikke bestået.
Den praktiske del af uddannelsen
Efter bestået teoretisk eksamen indledes uddannelsen med 1 dags lokalt tilrettelagt
simulatorkursus i gastroskopi.
Den praktiske del foregår herefter som sidemandsoplæring efter mesterlæreprincippet i egen
afdeling. Kursisten skal inden praktisk eksamen have gennemført 100 gastroskopier ved
sidemandsoplæring. Eksamen bedømmes og godkendes af en censor som er gastroenterologisk
speciallæge fra et censorkops.
Mentor for kursisten
Afdelingen skal udpege en mentor for kursisten (samtidig med tilmelding indsendes en
underskrevet mentoraftale)
Mentor for kursisten
• er speciallæge i kirurgi eller gastroenterologi
• følger kursisten i hele oplæringsperioden
• sikrer den praktiske del af uddannelsesforløbet således at der opnås eksamensparathed
idenfor 1 år efter bestået teorietisk eksamen.
• deltager selv i sidemandsoplæringen, og er samtidig ansvarlig for at
sidemandsoplæringen foregår ved en læge med den fornødne erfaring.
• påser at kursisten fører logbog, der dokumenterer oplæringen og de opnåede
kompetencer.
Sidemandsoplæring kan ske ved
• en speciallæge i kirurgi eller medicinsk gastroenterologi
• en læge på sidste del af hoveduddannelsen indenfor nævnte specialer
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.
Læs mere om uddannelsen her https://www.rsyd.dk/wm492702
Prisen for den teoretiske del
Prisen bestemmes af antallet af deltagere. Det forventes, at prisen bliver mellem 8.000 –10.000
kr. pr. deltager inkl. ophold og forplejning.

