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Samarbete för bättre vård

Ny endoskopiutbildning för
sjuksköterskor för att korta köer
2020-02-18

Nu utbildas sjuksköterskor för att bli endoskopister, på en unik utbildning som startat
på Blekinge Tekniska Högskola, BTH. De 20 deltagarna kommer från hela landet och
sex av dem är från Södra sjukvårdsregionen. Målet är att öka tillgängligheten till
endoskopiundersökningar.
Traditionellt utförs endoskopi av läkare. Men eftersom många sjukhus har stora svårigheter
att rekrytera endoskopister har Södra sjukvårdsregionen drivit på för att skapa uppdragsutbildningen.
-

Det är framför allt mindre sjukhus som har stora problem att rekrytera endoskopister,
med köproblem som följd. Därför har vi samarbetat inom Region Blekinge, Halland,
Kronoberg och Skåne för att hitta lösningar på problemet. På köpet blir detta en
möjlighet för sjuksköterskor att kompetensutvecklas, säger en av initiativtagarna,
Birger Pålsson, som är docent i kirurgi och verksam vid Regionalt Cancercentrum
Syd.

Utbildningen är på halvtid under två år. Den teoretiska delen sker på BTH i Karlskrona och
initialt får studenterna bland annat testa att göra undersökningar i en simulator. Den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen gör sjuksköterskorna på sina hemsjukhus.
-

Jag är otroligt glad att ha fått den här möjligheten till kompetensutveckling. Jag tycker
det är väldigt intressant med endoskopi och det är kul med en utmaning, säger
Madeleine Karlsson, sjuksköterska från Lasarettet i Ystad.
Vi har två sjuksköterskor som gjort endoskopier i tio år i Ystad, så den goda
erfarenheten av deras arbete har banat väg för oss, konstaterar Madeleine.

Ökat behov av endoskopister
Samtidigt som det är brist på endoskopister ökar behovet av endoskopiundersökningar. En
anledning är att endoskopi är den främsta diagnosmetoden för magtarmcancer och eftersom
vi blir allt fler äldre kommer fler att behöva undersökas.
-

Dessutom kommer Region Blekinge och Region Skåne att erbjuda invånare över 60
år att ta och skicka in ett avföringsprov för mikroskopiskt blod, för att tidigt kunna
upptäcka cancer i tjock- och ändtarm. Det kommer på sikt att öka behovet av
endoskopiundersökningar, konstaterar Birger Pålsson.

Denna så kallade screening kommer att inledas i liten skala under hösten 2020, för att
utökas till alla 60-74-åringar under kommande år. Diskussion pågår om när man ska införa
screening inom Region Halland och Region Kronoberg.

Fakta: En endoskopiundersökning (gastroskopi/endoskopi) görs med en videokamera på en
fiberoptisk slang för att se hur mage och tarmar ser ut, via en TV-skärm. Man kan också ta
vävnadsprover och göra mindre ingrepp.
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