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Indikationer 

• Dyspepsi 

• Vedvarende kvalme eller opkastning 

• Hæmatemese eller melaena 

• Hurtig mæthedsfornemmelse eller madlede samt vægttab 

• Ikke-kardielt betingede brystsmerter 

• Jernmangelanæmi 

• Mistænkt malabsorption (mhp. tyndtarmsbiopsi) 

• Mistanke om fokal patologi ved røntgenundersøgelse 

• Dysplasiovervågning (polpypose, Barrett's oesophagus) 

• Terapeutisk (blødning, varicer, polypper etc.) 

• Kontrolskopi (ulcus, varicer) 

 

Kontraindikationer 

• Nyligt AMI (<3 mdr.)  - Ved elektive patienter  

• Oesophagusdivertikler (relativ) 

 

Forberedelse 

• Patienten modtager skriftlig patientvejledning med angivelse af mulige komplikationer. 

• 4-6 timers faste (elektive: Fra midnat) 

• Små mængder saft eller vand må indtages indtil to timer før. 

 

Forholdsregler efter undersøgelsen 

• Patienterne må ikke indtage føde og drikke 1 time efter undersøgelsen såfremt der er brugt svælganalgesi  

• Hvis der er givet sedation, skal patienterne i reglen forblive på afdelingen mindst 1 time efter undersøgelsen, og de må ikke føre bil eller betjene farlige maskiner på 

undersøgelsesdagen. 

 
Kilde: https://pri.rn.dk/Sider/10729.aspx   

https://pri.rn.dk/Sider/10729.aspx


Gastroskopi instruks, Region Nordjylland    Oprettet: Juni 2020 

 2 

Sedation 

Dormicum 

Hypnotikum med angstdæmpende effekt 

Rapifen 

Anæstetikum der kan anvendes som adjuverende til dormicum ved endoskopi 

Indikation a) angst- og urotilstande 

b) sedation før undersøgelse og behandling 

Indikation Smerter ved endoskopi 

Kontraindikation a) myasthenia gravis 

b) alkoholpåvirkning 

Kontraindikation Ingen meddelelser om terratogen effekt 
– kan anvendes ved graviditet 

Bivirkninger a) phlebitis på injektionssted 

b) forstærket virkning af opiater 

Bivirkninger Respirations- og hjertestop kan ses ved 
kombination med opiater 

Styrke 1 mg/ml Styrke 0,5 mg/ml 

Dosering 1-5 mg i.v. ad gangen – max 7.5 mg i.v. Dosering 0,25-0,5 mg i.v. ad gangen – max. 1 mg 
i.v. 

Injektionsteknik Gives langsomt intravenøst – titreres til den ønskede 
sedationsgrad 

Injektionsteknik Gives langsomt intravenøst – til den 
ønskede effekt 

Antidot Flumazenil 0,1 mg ml, initialt doseret med 0,3 mg i.v., 
evt. suppleret med repeterede doser á 0,1 mg i.v. 

Antidot Naloxon 0,4 mg /ml, doseret med 0,4 mg 
i.v., evt. suppleret med repeterede doser 
á 0,2 mg i.v. 

 

Kilde: https://pri.rn.dk/Sider/19475.aspx 
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Anatomi: 
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Esophagus Symptomer og 
indikation 

Endoskopisk fund og 
klassifikation 

Handling og videre forløb Billede Billede 

Cancer 
esophagi 

Symptomer: 
Synkebesvær/ 
smerte. Opkast 
uden anden 
forklaring. 
Dyspepsi eller 
reflukssymptom
er hos personer 
> 45 år. 
GI blødning.  
Abd. udfyldning 

Malign suspekt 
Beskrivelse af 
beliggenhed (cm fra 
tandrækken), hvor stor 
en del af cirkumferencen 
den involverer, om den 
er skoppasabel. 
 

- Minimum 6 biopsier fra tumorrand. 
Sendes i cancer pakke. (Undgå 
nekrotiske områder) 
- Bestil 3-faset CT-scanning af thorax 
og abdomen i cancerpakke. 
- Henvisning til ØGC-konference 
(henvisning sendes til afdeling A, 
Aalborg Universitetshospital)  
(beskrivelse af tumor placering, 
skop-passabel og evt comorbiditeter) 
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Reflux 
esofagitis 

Symptom: 
reflux  
 
Alarm symptom 
ved dyspepsi: 
Vægttab. GI- 
blødning 
Gentagne 
opkastninger 
Anæmi 
Synkesmerter 
 
 

Inflammation evt med 
erosioner, ulcerationer 
eller striktur. 
 
LA klassifikation: 
 
A: En/flere tunger <5mm 
i længde og de udbreder 
sig ikke over flere 
mucosafolder 
 
B: En/flere tunger >5mm 
og de udbreder sig ikke 
over flere mucosafolder. 
 
C: En/flere tunger der 
udbreder sig over flere 
mucosafolder men <75% 
af circumferencen 
 
D: En/flere tunger der 
udbreder sig over > 75% 
af circumferencen 

- Evt biopsi 
 
Alle: 
Antacida, eks Alminox 1 tablet PN 
max 8/dag ved siden af PPI 
 
Natlige symptomer: Gaviscon til 
natten samt PPI 
 
Postprandielle symptomer: Gaviscon 
efter måltier samt PPI 
 
Udlever DSGH folder 
 
PPI: eksempelvis tablet Pantoprazol 
40 – 80 mg dagligt. Indtages 
minimum 30 minutter før måltid. 
 
Desuden: 
Normal skopi men klassiske 
symptomer: PPI i 4-8 uger og 
derefter PN 
 
LA A+B: PPI i 8 uger og derefter PN 
LA C+D: livslang PPI 
Peptisk stenose (ikke skoppassabel): 
AVA til dilatation 
 
- Normalt ingen endoskopisk 
opfølgning men afhænger af 
symptomer/sværhedsgrad 
 
Link til DSGH-instruks 
 

                
Grad A-B                             
 

 
Grad C                                                                Grad D  
 

https://dsgh.dk/index.php/ovre-gi/gastrooesofageal-reflukssygdom-diagnostik-behandling
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Esofagit 
Herpes, CMV, 
HIV 

Symptom: 
synkebesvær 

Inflammation med 
ulcerationer 
 

- Biopsi sendes med anførelse af obs. 
CMV/Herpes mhp. specialfarvning. 
- Evt. HIV blodprøve. Overvej 
underliggende immunsupression, 
steroidbehandling eller malignitet. 
- Opstart evt. tabl. Aciclovir 800 mg x 
3 i 2 dage. 
 

 

 

Esofagit 
Candida 

Symptom: 
synkebesvær/ 
synkesmerter 

- Hvide belægninger.  
- Kan oftest skylles væk.  
- Ofte vulnerable 
slimhinde. 
 

- Biopsi sendes med anførelse af obs. 
candida mhp. specialfarvning 
 
- Behandling: PPI + Fluconazol 50 - 
100mg i 2 uger. Ved HIV 750 mg 
Fluconazol som enkeltdosis.  
Ved immunsupression overvej 
behandlingsvarighed op til 6 uger 
samt evt. profylaktisk behandling. Se 
Pro.medicin. 
 
- Obs immunsupprimeret eks. HIV, 
cancer eller steroidbehandling.  
 

 
 

Eosinofil 
esofagit 

Symptomer (jf 
bilag): 
Synkestop og 
synkebesvær 

- Få men længdegående 
furer 
- hvide eksudater der 
ikke kan skylles væk, 
ødem, multiringe og evt. 
lumenforsnævring 
OBS: 1/3 EOE-patienter 
har ingen makroskopiske 
EoE tegen: Biopter ALTID 
ved relevante 
symptomer 
 
Beskrives med EREFS 
score (se bilag) 

4 stk random biopsi, 4 cm og 14 cm 
over gastroøsofageale overgang. 
 
Ved stærk mistanke ud fra 
sygehistorie eller histologisk svar. (Jf 
bilag): 
- Højdosis PPI (Pantoprazol 40 mg x 
2) og book re-gastroskopi med biopsi 
efter 8 uger ved gas med afd.  
 
Se i øvrigt bilag. 
 
 

  

http://www.pro.medicin.dk/
http://image.hdstockphoto.com/pics/previews/376/eosinophilic-esophagitis-do-1646517.jpg
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Barrets 
esophagit  

Symptomer: 
Asymptomatisk, 
refluks, 
dyspepsi  
 
 
Obs diff. 
diagnose er 
hiatus hernie og 
øsofagit 
 

- Metaplastiske områder 
fremtræder med rød 
slimhinde sammenlignet 
med bleghvidt 
pladeepitel ’i slimhinde.  
 
 
 
Angiv Prag klassifikation:   
- cirkumference  = C 
- udbredning = M 
(se bilag) 
 
 
 

- Biopsi: 4 stk. kvadrant biopsi fra 
øvre circumferens og 4 stk kvadrant 
biopsi nedre circumferens af BE 
- Evt. fra suspekt område 
 
- Livslang PPI afhængig af biopsisvar, 
se flowchart nederst. 
 
Non-dysplastisk: Første år to gange 
med 6 måneders interval. Herefter 
hvert 3. år ved segment > 3 cm og 
hvert 5. år ved segment < 3 cm. 
Se bilag 

  
 

Eosofagus 
varicer  

Symptomer: 
blodigt opkast 
eller melæna og 
evt. kendt 
cirrose 
 

Fremtrædende kar 
 
Gradering: 
0: Fravær 
1: Små, forsvinder ikke 
ved insufflering 
2:  Medium, < 1/3 af 
lumen 
3: Store, konfluerende 
>1/3 af lumen 

INGEN BIOPSI! 
Fundus varicer: evt limes ved 
speciallæge (Aarhus gastromedicinsk 
afdeling) 
Øsofagus varicer: bandes  
 
Hvis tidligere blødning: 
- Banding/ ligering af varicer hver 1  -
2 uge til eradikation. Herefter 
individuel kontrol.  
- Behandling med non-selektiv 
betablokker propral Retard 80 mg x 
1, dog helst Levervenekaterisation 
før opstart (Udføres på gas. med 
afdeling). 
 
Nyopdaget: udred cirrose 
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Mallory Weiss  - Ofte lineær laceration 
nær eller i den 
gastroesophagale 
overgang 

Ikke behov for opfølgning.  
 
Behandling: 
Tablet Pantoprazol 40 mg x 1 i 
minimum to uger. 
 
Ved persisterende blødning: 
Behandles bedst med injektions 
terapi, evt. også med påsætning af 
klips efter hæmostase er opnået, se 
https://pri.rn.dk/Sider/12547.aspx 

 
 

 

Ventrikel Symptomer og 
indikation 

Endoskopiske fund og 
klassifikation 

Handling og videre forløb Billede Billede 

Cancer 
ventriculi 

Alarmsymptomer: 
- anæmi 
- vægttab 
- alder > 40 år 

Polypøs masse med 
central ulceration / ulcus 
 

- Biopsier (min 5-8 stk) fra 
rand og bund (sendes som 
cancerpakke) 
- henvisning til ØGC-
afdeling A, Aalborg 
Universitetshospital 
- Bestille CT 
thorax/abdomen 
Beh: PPI-højdosis 
(Pantoprazol 40 mg x 2) 

  
Ulcus 
ventriculi 

Varierende symptomer: 
nedsat appetit, anæmi 
ofte natlige smerter.  

Forrest klassifikation 
blødende ulcus: 
Ia: Sprøjtende blødning 
Ib: Sivende blødning 
IIa: Synligt kar  
IIb: Fastsiddende koagel  
IIc: Fibrinbelagt + sort plet 
III: Ren fibrinbelagt bund 
Se bilag 
 
 
 

- Biopsier ulcus rand + 
bund samt H pylori test fra 
antrum + corpus 
- Forrest 1a til og med 2b 
med mindst 2 modaliteter:   
1) Adrenalin saltvand 
2) Koagulation  
3) klips.  
-Tabl. PPI i højdosis 
pantoprazol 40 mg x 2 i 
minimum 14 dage  
- Forrest 1a-2b: 80 mg 
pantoprazol iv + 8 mg/t. 

 

 

https://pri.rn.dk/Sider/12547.aspx
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Observation opvågning 24 
timer  
- Kontrol gastroskopi hver 
4-6 uger indtil opheling. 
(højdosis PPI indtil dette) 
- Medicingennemgang 
 

Gastritis  
 

- Akut/kronisk: Rødme, 
erosioner (billede 1) 
 
- NSAID gastritis: multiple 
små superficielle ulcera 
(billede 2) 
 

- Test for H. Pylori 
 
- PPI (som ved ulcus) 
- Medicingennemgang 
 
 
 

1 2 

Kronisk 
atrofisk 
gastritis 

Indikation: perniciøs 
anæmi  
 

-Affladet bleg slimhinde  
 

- Test for H. Pylori 
- Evt. random biopsier  
- Kontrolgastroskopi ikke 
rutinemæssigt, men evt. 
efter 3 år ved svær atrofisk 
gastrit i biopsi. (spørg 
speciallæge) 
- Obs udredes for B12 
mangel 

 

 

Polyp  
 

Slimhindeudvækst - Biopsi 
- Polypektomi > 0,5 cm  
- Flade polypper fjernes 
ved EMR (specialistopgave 
A-kir). 
- Adenomer har potentiale 
til malign transformation 
- Hyperplastiske polypper 
(pga. PPI beh.) er fredelige  
- GIST tumor: EUL mhp at 
vertificere diagnosen.    
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PHG 
forandringer 

 Ødematøs, hyperæmisk, 
netmelon 

Udred for levercirrose. 
Overvej PPI ved blødning. 

 

 

GAVE  
 

”Watermelon stomach” 
 
Gastrisk antral ventrikulær 
ektasi: longitudinelle 
vaskulære søjler der 
radierer fra pylerus.  
 

Endoskopisk behandling 
(banding) -
specialistopgave (A-kir) 
 
Kontrol af anæmiprøver 
 
Obs associeret til 
autoimmune sygdomme 
og cirrose. 

 

 

Helico-bactor 
Pyleri 

Indikationer for us: 
- Dyspepsi 
- Anæmi 
- Ulcus/erosioner 

 - H. Pylori test.  
- Hvis pt. får PPI, da 
biopsier til hist. us for HP. 
Alternativt pusteprøve 
efter 2 ugers PPI pause.  
Gælder også for 
pusteprøve foretaget i 
praksis. På Hjørring 
sygehus er pause ikke 
nødvendigt forud for 
pusteprøve. Må gerne 
bruge syreneutraliserende 
behandling, eks. Alminox. 
- Eradikation: 
https://pri.rn.dk/Sider/187
36.aspx  
Kontrolpusteprøve tidligst 
efter 4 uger. 
 

  

https://pri.rn.dk/Sider/18736.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/18736.aspx
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Hiatus hernie Symptomer:  
- Reflux 
- Synkebesvær 
- Dog ofte 
asymptomatiske 

Angiv længde fra hiatus-
indsnævring til ophør af 
ventrikelfolder (el. 
gastroesofageale 
overgang). Ses ved 
tilbagetrækning af skopet. 
Såfremt cardia gaber ved 
rekurvering beskrives 
dette som 
cardiaisufficiens! Se 
tegning. 

PPI ved symptomer 
 
Skal være > 2 cm i 
længden for at have 
betydning. 
 
Hvis svære symtomer da 
evt. rtg. esofagus obs 
paraesofagealt hernie. 
 
Ved stort hernie og 
udtalte symptomer kan 
fundoplikation overvejes 
(kir-A) 

 

 

Pylorus 
stenose 

Symptomer: 
- Opkastninger og 
ubehag i øvre abdomen 
efter fødeindtag. 

 

Forsnævret pylorus  
 
 

Biopsi: obs. ofte udløst af 
cancer/ulcus 
 
PPI  
 
Symptomatisk: evt 
dilatation/stent – Spørg 
speciallæge (kir-A) 

 
 

 

 

Duodenum Symptomer og 
indikation 

Endoskopisk fund og 
klassifikation 

Handling og videre forløb Billede Billede 
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Ulcus 
duodeni 

Synptomer: 
- Ingen 
- Øvre GI smerter 
- Refluks 

Substanstab. Evt. 
blødning. 

- H. Pylori-test fra antrum 
og corpus eller 
pusteprøve.  
- Ikke indikation for biopsi 
fra selve ulcus. 
-Angiv lokalisation + 
størrelse (% af 
cirkumferens) 
- PPI beh.  
- Evt. adrenalinsaltvand + 
clips/koagulation 
- Medicingennemgang 
- Ikke indikation for re-
gastroskopi med mindre, 
der er vedblivende anæmi 
eller symptomer. 

  

Cøliaki Vævstypebestemmelse 
kan bruges til at 
udelukke coeliaki i 
tvivlstilfælde hos 
patienter, hvor der er 
uoverensstemmelse 
mellem serologi og 
histologi eller hos 
patienter der har 
indtaget glutenfri diæt.  
Fravær af HLA-DQ 2 og 
HLA-DQ 8 udelukker 
med stor sandsynlighed 
coeliaki (negativ 
prædiktiv værdi tæt ved 
100%)  

- Kan være en helt normal 
slimhinde.   
- Villusatrofi, synlige 
blodårer, reducerede eller 
forsvundne duodenal 
folder, små indkærvninger 
i duodenalfolderne, 
mosaik mønster. 
 

Prøver skal udføres i en 
periode hvor pt. Indtager 
glutenholdig diæt – helst 
glutenholdig kost indenfor 
de sidste 4 uger (svarende 
til 3 skiver franskbnrød 
dagligt). 
 
Anbefales ≥4 biopsier fra 
duodenum og ≥ 1biopsier 
fra bulbus duodeni 
 

 

 

Duodenal 
polyp 

  Biopteres – dog ikke ved 
efterfølgende EMR, eller 
fjernelse. Fund af 
adenomer i duodenum 
udløser koloskopi pga øget 
forekomst af kolorektale 
adenomer. OBS: Biopter 
ikke papillen. 
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Prag klassifikation til Barrets:  

Cirkulær udbredning (C) og maximal udbredning (M) 
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Mistanke om BE

Beskrivelse efter Prag-
klassifikationen. Kvadrant- og 

målrettede biopsier. PPI-
behandling

Ikke intestinal metaplasi

Kontrolendoskopi efter 6 
måneder. Ved uændret fund, 

afslut kontrol

Non-dysplastisk intestinal 
metaplasi

Kontrolendoskopi x 2 første år. 
Senere efter længden:

< 3 cm hvert 5. år. 

≥ 3 cm hvert 3. år

Let dysplasi

Kontrolendoskopi efter 3 
måneder

Fortsat let dysplasi: 

Dysplasi bør bekræftes af 
ekspertpatolog. 

Henvisning til vurdering og 
endoskopisk terapi ved 

specialafdeling

Non-dysplastisk intestinal metaplasi: 

Kontrolendoskopi  efter 6 og 12 måneder. 

Hvis  non-dysplastisk metaplasi ved disse 
to kontroller, følges anbefalingen herfor 

efterfølgende

Svær dysplasi

Henvises til specialafdeling

Information af patienten og 
stillingtagen til indikation for 

kontrolforløb
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Mistanke om EoE: 

1) Dysfagi  
2) Fastsiddende fødebolus uanset symptomer i øvrigt 
3) Anden esophagusdysfunktion f.eks. ændret spisemønster 

vurderet ved STUD spiseadfærd: 
a. Sneglespiser (spiser langsomt 
b. Tygger excessivt 
c. Undgår bestemte fødevarer 
d. Drikker excessivt til måltiderne 
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