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1. Tema/problemstilling 
Hvert år gjennomføres ca. 70.000 undersøkelser av tykktarm med koloskopi i Norge, og det utføres omtrent 4000 

ERCP-undersøkelser av galleveier og bukspyttkjertelen. For å følge behandlingskvaliteten ved disse undersøkelsene, 

avdekke variasjon og forbedre kvalitet, er kvalitetsregistre basert på pasienterfaringer og helsepersonells vurdering et 

viktig redskap. Gastronet, som ble opprettet i 2003, er Norsk gastroenterologisk forenings nasjonale kvalitetsregister, 

og er den offisielle plattformen for kvalitetssikring av endoskopiske prosedyrer. Registeret er en videreutvikling av 

kvalitetssikringsprogrammet i Norwegian Colorectal Cancer Prevention (NORCCAP) – et screeningprosjekt for 

tykktarmskreft forankret i Kreftregisteret (2). I dag registreres omlag 1/3 av alle koloskopier og ERCP undersøkelser 

utført i Norge i Gastronet (3). 

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie nevnte i 2014 Gastronet under regjeringens offentliggjøring av nye resultater fra 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre: «Gastronet har bidratt til å forbedre praksis og metoder ved ubehagelige 

tarmundersøkelser. Forskjeller er nå jevnet ut og pasientene opplever gjennom det mindre smerte og ubehag. Vi finner 

altså konkrete resultater som har stor betydning også for den pasientopplevde kvaliteten» (4). 

 

I Norge er det for tiden 23 sentre som rapporterer til Gastronet. Tilknyttet er også flere sentre i Sverige, samt ett i 

Polen, slik at det nettverket totalt utgjøres av 31 sentre (5). Vi har fått kjennskap til at flere av landets 

universitetssykehus har valgt å stå utenfor dette registeret – uten å ha noe alternativt register. Dette er bekymringsfullt, 

da kartlegging av kvalitet i spesialisthelsetjenesten er lovpålagt (6). Helse Sør-Øst har pålagt sykehusene sine å delta i 

de nasjonale kvalitetsregistrene, men det har ikke vært håndhevet noen sanksjoner for ikke å delta foreløpig (7). 

Gastromedisinsk avdeling ved OUS Ullevål, som har et undervisnings- og opplæringsansvar for leger, bruker ikke 

Gastronet – som i dag er eneste alternativ for å oppfylle lovens krav om kvalitetsforbedringsarbeid (7). Vi ser derfor på 

innføring av Gastronet ved denne avdelingen som et viktig tiltak. 

 

Gastronet er beregnet for både polikliniske og inneliggende pasienter, og omfatter registrering av koloskopier og 

ERCPer. Koloskopiregistreringene er begrenset til polikliniske pasienter, med unntak av OUS Rikshospitalet - som 

nesten bare registrerer inneliggende pasienter. Alle polikliniske pasienter over 18 år inkluderes (7). I Gastronet 

registreres kjernevariabler som polyppdeteksjon, cøkumintubasjonsrate og smerter ved undersøkelsen. Andre variabler 

er pasientens kjønn og alder, årsak til undersøkelsen, om det har vært bruk av beroligende og/eller smertestillende 

medikasjon ved undersøkelsen og om det forekom noen strakskomplikasjoner ved skopien (se vedlegg). 

 

Ved deltakelse i Gastronet, sender skopisenteret inn ferdigutfylte skjemaer til Gastronet-sekreteriatet, som er lokalisert i 

Skien. Sentra sender vanligvis inn skjemaer etter en oppsamlingsperiode på noen måneder. Utfyllingen gjøres av lege 

eller sykepleier som har deltatt på undersøkelsene. Skjemaets andre del, fylles ut og sendes inn av pasientene dagen 

etter hjemkomst. Gastronet-sekreteriatet sørger for sammenkobling av de respektive delene. Dersom sekreteriatet ikke 
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har mottatt pasientopplysningene innen 3 måneder, blir skopiskjemaet anonymisert (8). Sentrene som deltar i 

Gastronet, mottar jevnlig rapport tilbake om egne resultater, samt resultater fra de øvrige sentra. Skopørene 

avidentifiseres, men den enkelte kan gjenfinne egne resultater ved hjelp av en personlig kode (7). Gastronet har som et 

de 47 nasjonale kvalitetsregistrene plikt til offentliggjøring av resultater, noe som innebærer resultater per navngitt 

sykehus (5, 9) 

 

Den legeutfylte delen skal i utgangspunktet brukes ved alle koloskopier ved sentrene som deltar i Gastronet, men det er 

få som har tilnærmet 100% dekningsgrad. I dag registreres over 90% av skopiene ved skopisentra tilknyttet Gastronet. 

Et langsiktig mål for Gastronet er at alle faktiske utførte koloskopier rapporteres til dette registeret (3).  

 

For å utvikle kvalitet, må en starte med å opprette et kvalitetsregister lokalt, regionalt eller nasjonalt for å kartlegge hva 

utgangspunktet for arbeidet er. Neste skritt er å bruke dette registeret til forbedringsarbeid.  For å utvikle kvalitet må 

man vite hva utgangspunktet for arbeidet er (8). Et kvalitetsforbedringsprosjekt for å implementere Gastronet ser vi 

dermed som et viktig tiltak for avdelingen. 

 

Vårt kvalitetsforbedringsprosjekt omhandler hvordan kvalitetssikringsverktøyet Gastronet kan innføres ved 

Gastromedisinsk avdeling ved OUS Ullevål. I samarbeid med avdelingen, har vi blant annet sett på hvilke praktiske 

grep og tiltak som kan gjøres, og kartlagt potensielle hindringer, slik at det vil bli lettest mulig å implementere 

kvalitetsregisteret. Gastronet er kvalitetssikringsprogram for både koloskopier og ERCPer, men vi har valgt å begrenset 

vår oppgave til innføring av Gastronet ved polikliniske koloskopier ved OUS Ullevål. 

2. Kunnskapsgrunnlaget 
Metode og valg av litteratur 
Med visshet om lovens krav om internkontrollsystem og kvalitetsforbedringsarbeid i virksomheten (6, 10), ønsket vi å 

finne dokumentasjon på sammenheng mellom bruk av Gastronet og koloskopikvalitet. Vi formulerte følgende PICO-

spørsmål: 

P Populasjon Koloskopioperatører og koloskoperte pasienter 

I Intervensjon Bruk av kvalitetssikringsprogrammet Gastronet 

C Kontroll Avdelinger som ikke benytter Gastronet 

O Utfall Kvalitet på koloskopier 

Tabell 1: PICO-spørsmål 

 

Deretter utførte vi et systematisk litteratursøk i McMaster PLUS, Cochrane Library og PubMed. Det overordnende 

målet med søket var å finne relevant litteratur om kvalitetssikring av koloskopier generelt, og bruk av kvalitetsregisteret 
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Gastronet til kvalitetsforbedring av koloskopier spesielt. Vi søkte med kombinasjoner  av  nøkkelordene  “gastronet”,  

“quality  assurance”,  “quality  assurance  program”,  “quality  control”,  “quality  improvement”  og  “colonoscopy”.   

 

Søket ga oss ingen treff på toppen av kunnskapspyramiden (oppslagsverk, oppsummerte oversikter og systematiske 

oversikter).Ved søk i PubMed fikk vi mange treff. Vi begrenset derfor søket i PubMed til “colonoscopy  AND  quality  

assurance  program”. Da fant vi to relevante artikler og et doktorgradsarbeid, alle utarbeidet i regi av Gastronet (11-13).  

 

Gjennomgang av utvalgt litteratur  
En artikkel fra 2005 oppsummerer erfaringer fra Gastronet etter ett års drift (11). For å sikre høy etterlevelse av 

registeret, anbefaler artikkelforfatterne å begrense antallet variabler som registreres. Videre konkluderer de med at det 

er behov for formell og sentralisert opplæring av koloskopioperatører, eller utvikling av kvalitetsstandarder for 

koloskopi opplæring og praksis. 

 

En studie fra 2010 kartla faktorer som er assosiert med skopørers overholdelse av Gastronet (12). Studien gikk over tre 

år, og 88 koloskopioperatører fra 10 norske sykehus bidro med til sammen 16.149 koloskopier. Resultatet viste at den 

samlede dekningsgraden falt fra 87 prosent i 2004 til 80 prosent i 2006. Manglende rapportering var assosiert 

hovedsakelig med koloskopier hvor det ble brukt sedasjon, samt ufullstendige undersøkelser. Videre avdekket studien 

at de minst erfarne koloskopioperatørene også hadde laveste rapporteringsandel. 

 

I et doktorgradsarbeid som ble startet i 2009 analyserte man om prestasjonen til individuelle koloskopører og 

endoskopisentre ble bedre under deltagelse i Gastronet (13). Tre kvalitetsfaktorer (sterke smerter for pasienten under 

koloskopien, prosentandel koloskopier med funn av polypper og prosentandel fullførte koloskopier) ble vektlagt. 

Doktorgradsarbeidet, som per dags dato ikke er avsluttet, viser foreløpig at det er en signifikant bedring i forhold til 

andel av koloskopier med sterke smerter. Likevel vurderes denne forbedringen over tid til å være skuffende liten. 

Foreløpig konkluderes det med at en ren passiv tilbakemelding av resultater ikke er tilstrekkelig for å oppnå bedring av 

koloskopiprestasjonene. 

 

I en annen delstudie i samme doktorgradsarbeid, undersøkes koloskopioperatørers evne til å evaluere egne 

presentasjoner (13). Foreløpige resultater viser stor variasjon i slike vurderinger. I tillegg viser undersøkelsen at 

koloskopioperatører ofte har en tendens til å undervurdere egen prestasjon. 

 

Kunnskap om Gastronet har vi ellers fått gjennom registerets hjemmesider og  powerpointpresentasjoner som ligger 

tilgjengelig der (2, 5, 8), samt direkte fra kvalitetssikringsprogrammets leder (7). Kunnskap om dagens praksis for 

kvalitetssikring ved Gastromedisinsk avdeling ved OUS Ullevål, fikk vi gjennom samtaler med sentrale aktører i 

avdelingen (14). Lovgrunnlaget ble innhentet fra lovdata.no (6, 10).  
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Loven 
Lovverket som regulerer kvalitetssikring og kvalitetsutviklingsarbeid i helse- og omsorgstjenesten er forankret i helse- 

og omsorgstjenestelovens § 4-2 om kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet (6), samt helsetilsynslovens § 3 

om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (10).  

 

Helse- og omsorgstjenestelovens § 4-2 fastslår at enhver som yter helse- og omsorgstjeneste skal sørge for at 

virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Videre er enhver som yter 

helse- og omsorgstjenester forpliktet, etter Helsetilsynslovens § 3, til å etablere et internkontrollsystem for 

virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med gjeldende lov.  

 

Helseinstitusjoner er også pålagt ved lov å opprette kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (15). Kvalitetssikring er 

definert som en klar lederoppgave og kan beskrives som en prosess med flere trinn: målsetting, planlegging, 

gjennomføring, evaluering og justering (16, 17). Kvalitetssikring forutsetter en positiv intern kultur og vektlegging av 

kvalitet (18-20). 

 

Åtte steg til en vellykket endringsprosess  
John F. Kotter har gjennom mange tiårs observasjon og erfaring utarbeidet åtte råd for en vellykket endringsprosess 

som kan være nyttig å tenke over i det man planlegger et kvalitetsforbedringsprosjekt (21, 22): 

1. Skap en forståelse for at endringen er 

nødvendig. 

2. Etabler en gruppe av personer med 

myndighet til å gjennomføre endringen. 

3. Formuler en klar visjon (hvor vi skal)  

og en strategi for hvordan  

målet kan nås. 

4. Kommuniser visjonen og strategien med 

ulike virkemidler. 

5. Fjern hindringer og gjør folk i stand til å 

arbeide på nye måter. 

6. Skap tidlig suksess - synliggjør fremgang. 

7. Ikke ta seieren på forskudd, men fokuser på det som gjenstår. 

8. Endringen må forankres i ny organisasjonskultur. 

Figur 1: Trinnvis prosess for vellykket implementering (1) 
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3. Dagens praksis, tiltak og indikatorer 
Dagens praksis ved Gastromedisinsk avdeling OUS Ullevål 
Gastromedisinsk avdeling ved OUS Ullevål utreder og behandler pasienter med 

alle typer lidelser i mage-tarmkanalen, leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen 

(23). Gastromedisinsk poliklinikk ved sykehuset er en av de største i landet og 

utfører et stort antall undersøkelser hvert år. I 2014 ble det gjennomført 3700 

koloskopier ved avdelingen (14). Fordelingen mellom koloskopier som blir 

gjennomført som en poliklinisk undersøkelse og de som blir gjennomført på 

inneliggende pasienter, er anslått til henholdsvis 70/30. 

 

Det er i dag elleve overleger og fire-fem LIS-leger som utfører koloskopier ved 

OUS Ullevål (14). De fleste overlegene koloskoperer én til to dager i uken. På 

slike dager utfører en overlege normalt åtte-ni koloskopiundersøkelser. LIS-

legene skoperer fem-seks pasienter per arbeidsdag.  

 

Flyt ved koloskopiundersøkelse 
I gjennomsnitt er det satt av 45 minutter til en koloskopiundersøkelse, men 

programforsinkelser gjør ofte at det er behov for å redusere tiden. Tidsbruken 

vil øke dersom pasienten har kompliserte funn, for eksempel ved påvist cancer 

eller inflammatorisk tarmsykdom, som samtidig krever ulik håndtering i 

etterkant av undersøkelsen. Slike uforutsette, men likevel hyppige hendelser, 

bidrar til forsinkelser og økt tidspress i skopørenes travle arbeidsdag (14). 

 

Hvis pasient og undersøkelse er ukomplisert, vil skopet normalt nå cøkum i 

løpet av fem til ti minutter. Deretter undersøkes tarmen på vei tilbake. Dersom 

det kun gjøres observasjon, er tidsbruken fra cøkum til skopet er ute igjen 

normalt 10 til 15 minutter. Men ofte gjøres det terapi i tillegg, og da øker tiden 

gjerne med ytterligere 10 til 15 minutter (14). 

 
Like etter fullført undersøkelse har legen en kort samtale med pasienten hvor 

eventuelle funn oppsummeres. Følgelig vil samtalen ta kortere eller lengre tid, 

avhengig av funn og eventuell alvorlighetsgrad ved undersøkelsen. Samtaletid 

kan også bero på om funn og pasientens symptomer korrelerer; situasjoner der 

det er sammenheng, og også der hvor man ikke finner dette, krever at pasienten 

Figur 2: Flytskjema for dagens praksis 
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blir grundig informert. Pasienter som er sterkt medisinert/sedert etter koloskopi, får legesamtale først etter en tid på 

observasjon (14). 

 

Dokumentering av koloskopiundersøkelsen 
Når en koloskopiundersøkelsene er gjennomført og pasienten har forlatt undersøkelsesrommet, starter 

dokumentasjonsarbeidet. I praksis foregår dette i tiden fram til neste pasient er hentet og klargjort for undersøkelse. 

Tidspress gjør at skopørene prioriterer å gjøre seg ferdig med dokumentasjon av foregående undersøkelse, som går på 

bekostning av forberedelse til neste pasient.  

 

Skopørene ved Gastromedisinsk avdeling ved OUS Ullevål benytter seg i dag av det digitale dokumentasjonssystemet 

Olympus Endobase. Dette er et dokumentasjonssystem med integrert bilde- og videoopptak. Systemet har klikkbare 

bokser med valgalternativer, som systematiserer og standardiserer opplysninger og variabler. Det er i tillegg anledning 

til fritekst. Legene står fritt til å velge mellom gitte valgalternativer og fritekst. Endobase er et avansert system, hvor 

man dokumenterer detaljert informasjon fra koloskopiundersøkelsen. Registreringen tar omtrent fem minutter, men 

variasjon avhenger kompleksiteten av undersøkelsen og funn, men også av eventuelle avbrytelser under 

dokumentasjonsarbeidet. Endobaseregistreringen blir liggende som et PDF-dokument i det elektroniske 

pasientjournalsystemet DIPS (14). 

 

Kvalitetsindikatorer 
Vår visjon i dette arbeidet har vært implementering av Gastronet ved Gastromedisinsk avdeling ved OUS Ullevål. Våre 

valg av kvalitetsindikatorer belyser potensielle målbare variabler for om implementeringen har vært vellykket eller 

ikke. En kvalitetsindikator er et indirekte mål som sier noe om kvaliteten på det som måles (24). Det er vanlig å dele 

inn i tre ulike typer indikatorer: Strukturindikatorer er rammer, ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr og registre. 

Prosessindikatorer er aktiviteter i pasientforløpet som diagnostikk og behandling. Resultatindikatorer er målbare 

indikatorer som forteller noe om resultater.   

 

 

 

 
Tabell 2: Kvalitetsindikatorer vi anbefaler brukt ved implementering av Gastronet ved Gastromedisinsk avdeling ved OUS 

Ullevål. 

Strukturindikator Tilgjengelighet av skjemaer 

Prosessindikator Andel innsendte pasientskjemaer 

Resultatindikator Andel koloskopier hvor Gastronet benyttes 
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4. Prosess, ledelse og organisasjon 
Ledelse 
Det er viktig at innføringsprosjektet ledes lokalt av en gruppe personer som er interessert og engasjert i å få til 

endringer. Det vil være avgjørende at prosjektgruppen har myndigheten og autoritet til å få gjennomslag blant de 

ansatte (21). Ved Gastromedisinsk avdeling ved OUS Ullevål, foreslår vi at avdelingssjef Asle Medhus og overlege 

Lene Larssen er involvert i en prosjektgruppe for Gastronet, da vi anser begge med engasjement for forbedringsarbeid, 

samt med autoritet og respekt blant de øvrige ansatte. Da har man oppfylt et viktig kriterium for vellykket 

implementering av et kvalitetsarbeid i litteraturen (21, 22) .  

 

Siden dette prosjektet involverer flere ulike yrkesgrupper, foreslår vi at representanter fra sykepleier- og 

sekretærgruppen er representert i prosjektgruppen. Dette mener vi vil være nyttig både i planleggingsfasen, 

innføringsfasen og evalueringsfasen av prosjektet. Det vil sikre et helhetlig og tverrfaglig samarbeid. Gastronet krever 

en kontaktperson for leger og en for sykepleierne (7), og vi mener det er naturlig at disse personene er medlemmer av 

gruppen.  

 

Vi tror det vil være avgjørende at avdelingsledelsen støtter gjennomføringen av prosjektet. Som for alle andre aktører i 

avdelingen, mener vi det er viktig at ledelsen er innforstått med hvorfor denne endringen er nødvendig. Ved å engasjere 

avdelingsleder i prosjektgruppen, vil prosjektet bli forankret i avdelingsledelsen. En bred sammensetning i 

prosjektgruppen, håper vi vil gi en forankring i hele avdelingen for øvrig, og en følelse av ansvar, eierskap og 

medvirkning. 

Involverte ansatte og deres oppgaver 
For at implementering av Gastronet 

skal bli vellykket, mener vi at hele 

avdelingen bør involveres i og 

informeres godt om prosjektet. Det 

innebærer alle ansatte, inkludert 

ledelsen, leger, pleiere og sekretærer. 

Dette mener vi vil skape forståelse og 

kunnskap blant alle ansatte, og vi tror 

at også ansatte som ikke direkte 

berøres av Gastronet vil ha nytte av å 

bli informert. Vi mener det vil være 

nyttig for alle ansatte å vite om 

kvalitetsforbedrende arbeid som 

�

�
�
�

100%�
utfylling�av�
Gastronet-
skjemaer��

Motivasjon�Mennesker�

Materiale� Maskiner�Metode�

Forskningsmidler�

Tilbakemelding�

Kvalitetsforbedring�

Faglig�utvikling�
� Oppfylle�lovtekst�

God�opplæring�

Motivasjon�
�

Dialog�

Tilgjengelige�
skjemaer�
�

Innsendings-
rutiner�

Mulighet�for��
elektronisk�
utfylling�

Rutiner�for�
utfylling�

Jevnlige�status-�
oppdateringer�God�info�til�

pasienter�

Figur 3: Dette fiskebeinsdiagrammet gir en oversikt over hva som må fungere 

for å oppnå en høy andel utfylte skjemaer. 
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gjennomføres i avdelingen, da samtlige vil berøres i større eller mindre grad. 

 

De som skal delta i prosjektet og dermed være involverte i bruken av Gastronet i det daglige, vil hovedsakelig være 

overleger, LIS-leger, sykepleiere og sekretærer. Legene vil ha hovedansvaret for korrekt utfyllelse av skopiskjemaet, 

men kan velge å fylle ut hele skjemaet selv i etterkant av undersøkelsen, eller diktere resultater fortløpende til 

assisterende sykepleier under undersøkelsen. Etter diskusjon med avdelingen, tror vi det mest praktiske vil være en 

kombinasjon av sykepleie- og legeutfylling (14). Trolig bør legene selv fylle ut informasjon dersom det er detaljerte og 

kompliserte opplysninger, eksempelvis medikamentell behandling og komplikasjoner ved undersøkelsen.  

 

Det finnes en utfyllingsveileder for Gastronet-

skjemaene, og denne får brukerne tilgang til 

gjennom en passordbeskyttet nettside. På disse 

sidene er det også annen informasjon om 

Gastronet. Det vil være viktig at utfyllingen 

gjøres nøyaktig, klar og tydelig, og at alle 

fyller ut på lik måte. Dette er fordi skjemaene 

skannes inn av Gastronet-sekreteriatet sentralt, 

og feil ved utfylling gir manuelt merarbeid i 

denne prosessen. Erfaringer fra andre 

deltakende avdelinger viser at utfyllingen tar 

kort tid når det er innarbeidet som rutine (7). 

 

Det er trolig avgjørende med deltakelse fra 

sykepleiere som assisterer ved skopier og som 

er involvert i behandlingen av pasienter som 

skoperes. Vi mener de vil ha en avgjørende 

rolle i gjennomføringen av Gastronet. 

 

Målet er at alle pasienter som gjennomgår 

polikliniske koloskopiundersøkelse ved 

avdelingen sender inn pasientskjemaet til 

Gastronet. Vi tror det er en god investering å 

bruke tid på å informere pasienten godt om 

nytten og viktigheten av dette både muntlig og 

skriftlig. Slik vil pasientene forstå at deres 
Figur 4: Flytskjema med forslag til tiltak som gi høy grad av utfylling 
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tilbakemeldinger er verdifulle og har betydning for kvalitetsarbeidet ved avdelingen (se figur 4). Vi tror en god start vil 

være å skrive kort at dette prosjektet gjennomføres ved avdelingen allerede i innkallingsskrivet (se side 12). 

 

En stikkordsmessig oversikt over oppgavefordeling kan se slik ut: 

- Leger: Har ansvar for skjemautfylling under og etter koloskopi. Gjør selv en vurdering, både etter egne preferanser, 

behov og situasjon, om assisterende sykepleier kan gjøre hele eller deler av utfyllingen. Har det overordnede ansvaret 

for at skjemaet er korrekt utfylt. 

- Sykepleiere: Sørge for at det til enhver tid er tilgjengelige skjemaer på undersøkelsesrom, gi info til pasient om 

Gastronet og dele ut pasientskjema, info som presiserer viktigheten av at pasientene sender inn skjemaet, sørge for at 

det til enhver tid er tilgjengelige legeskjemaer på undersøkelsesrom, skjemautfylling under koloskopi, systematisk 

oppsamling av legeskjemaer og levere disse til sekretær etter dagens siste undersøkelse. 

- Sekretærer: Sørge for at skjemaer sendes til Gastronet med jevne mellomrom, forsvarlig oppbevaring av 

ferdigutfylte skjemaer, bistå sykepleiere med å sørge for at skjemaer er tilgjengelig til enhver tid. Bestille nye skjema 

fra Gastronet sekretariat før det går tomt. 

 

Prosjektstruktur 
God planlegging er essensielt for at Gastronet skal kunne implementeres i avdelingen. Vi tror det er klokt å utarbeide 

en prosjektplan, og denne bør inneholde målsetting, konkret plan for innføring og gjennomføring av prosjektet, og 

hvordan innføringen og resultater skal evalueres underveis og i etterkant. Planen bør etterstrebe å forutse problemer 

som kan oppstå, og inneholde så konkrete tiltak som mulig. Vår visjon har vært at denne oppgaven kan brukes i 

avdelingens planleggingsfase.  

 

Vi tror det vil være en lønnsom investering å sette av nok tid til planlegging i forkant av innføringen av Gastronet, slik 

at planen kan konkretiseres og tilpasses den aktuelle avdelingen så godt som mulig. Ved å gjøre dette, mener vi 

prosjektgruppen kan presentere en tilpasset, helhetlig og gjennomarbeidet plan for sine ansatte fra starten av.  

 

Trolig vil det være gunstig så tidlig som mulig å sette datoer og tidspunkter for internopplæring i Gastronet. Før 

innføringen mener vi alle ansatte tilknyttet avdelingen bør informeres om prosjektet, hva dette innebærer for de ulike 

yrkesgruppene, samt hensikten med å bruke tid og ressurser på dette. Vi tror det vil være viktig at de ansatte forstår 

viktigheten av sin deltakelse i prosjektet, slik at alle føler tilhørighet og nytteverdi.  

 

Alle involverte yrkesgrupper må få god opplæring, og vi ser for oss at dette lettest gjennomføres i separate fora da 

oppgavene er ulike. For legene ser vi for oss at allerede avsatt tid til internundervisning kan benyttes til opplæring, hvor 

fokuset er på Gastronet generelt og utfyllingsarbeidet spesielt. Ved undervisning/opplæring av sykepleiere, mener vi 

verdien av kvalitetsforbedringsarbeid må vektlegges, slik at de får en forståelse av viktigheten rundt sin deltakelse i 
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Gastronet. Vi tror samtidig at sykepleierne vil spille en avgjørende rolle i både utfyllingsarbeid i samarbeid med 

skopørene, samt informasjon til pasientene – som trolig vil ha stor påvirkning på hvorvidt pasientskjemaene sendes inn 

eller ikke. Vi mener også at sekretærgruppen bør få presentert et systematisert opplegg, der det på forhånd er planlagt 

rutiner for oppbevaring, innsending og bestilling av skjemaer – oppgaver denne ansattgruppen trolig må håndtere. 

Generelt kan vi si at målet med innføringen av prosjektet må være tydelig for alle involverte parter, og vi tror det er 

avgjørende for gjennomførbarheten at dette er godt kommunisert. 

 

I dag innkalles pasientene til poliklinisk koloskopi per brev, hvor de mottar tidspunkt for undersøkelsen, samt 

informasjon om denne. Vi mener innkallingsskrivet optimalt sett bør inneholde kort informasjon om avdelingens 

deltakelse i Gastronet, hva dette innebærer for pasienten, og at alle sensitive opplysninger i forbindelse med denne 

registreringen oppbevares forsvarlig. Det bør også stå tydelig at pasienten vil få utdelt et spørreskjema som skal fylles 

ut dagen etter undersøkelsen, og at han/hun vil få mer informasjon og gjennomgang av skjemaet med sykepleier ved 

oppmøte til undersøkelsen (se Figur 4). I tillegg til disse pasientrettede tiltakene, som avdelingen selv må ta initiativ til, 

får pasienten et standardisert infoskriv fra Gastronet sammen med spørreskjemaet ved oppmøte til 

koloskopiundersøkelsen. 

 

Vi ser for oss at praktisk igangsetting med oppstart av utfylling av Gastronet-skjemaer bør skje for alle innen én til to 

uker etter internopplæring. Trolig vil den beste løsningen være å sette en konkret dato for oppstart, slik at alle aktører 

må følge samme instruks fra et gitt tidspunkt. Oppstartdatoen mener vi vil være en viktig milepæl.  

 

Vi mener første evaluering og vurdering bør skje kort tid etter oppstart, og vi foreslår at det avsettes tid til dette på et 

morgenmøte etter én uke. Videre tror vi en løpende evaluering vil være sentralt, og deltakerne bør jevnlig oppfordres til 

å komme med tilbakemeldinger til sine representanter i prosjektgruppen. Tilbakemeldingene danner grunnlag for 

evaluering og bruk av PUKK-sirkler (se side 14-15).  

 

En annen viktig milepæl mener vi vil være den første tilbakemeldingen med resultater fra Gastronet sentralt. Dette vil 

innebære viktig informasjon til avdelingen og de ansatte, både om avdelingens og pasientenes dekningsgrad, og om 

resultater. 

 

Vi synes det er vanskelig å anslå noen tidsramme for dette prosjektet ved Gastromedisinsk avdeling ved OUS Ullevål. 

Implementering og etablering av rutiner kan ta uker å planlegge og uker å innføre. Dessuten vil prosjektet innebære 

kontinuerlig arbeid så lenge avdelingen er engasjert i Gastronet. Det vil være nødvendig med fortløpende evaluering 

rundt bruken av Gastronet for å sikre vedvarende høy deltakelse blant både skopører og pasienter. Det vil være viktig å 

følge opp med god internopplæring av nyansatte leger, sykepleiere og sekretærer generelt, og av leger som skal skopere 

spesielt. Vi mener en viktig målsetting må være at Gastronet skal bli rutine ved alle skopiundersøkelser som utføres ved 

avdelingen, og dermed at alle nye skopører starter med Gastronet-registreringen fra sin første koloskopi. 
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Ved engasjement i Gastronet, vil det bli skrevet en avtale mellom avdelingen og Gastronet kvalitetsregister ved 

Sykehuset Telemark HF (databehandlingsansvarlig institusjon), som innebærer utlevering av personopplysninger (5). 

Avtalen undertegnes av klinikkleder. 

 

Motstand og motstandshåndtering 
Vi regner med at prosjektet vil kunne møte motstand i alle ledd som involveres. For alle yrkesgrupper vil innføringen 

åpenbart innebære økt arbeidsmengde. Vi tror også at man hos flere kan møte motstand mot nye rutiner. Hos ledelsen 

ser vi for oss at motstanden vil være at de ikke ønsker å pålegge de ansatte mer arbeid, ekspempelvis i frykt for å skape 

en konflikt eller fordi de anerkjenner den allerede eksisterende arbeidsbelastningen. For legene vil Gastronet medføre 

dobbeltregistrering av en del opplysninger og ekstraarbeid, så lenge Gastronet ikke tilbyr en løsning hvor 

informasjonen trekkes ut fra eller integreres i den digitale pasientjournalen – en slik løsning finnes ikke i dag. 

Sykepleierne tror vi vil argumentere med at de allerede har en stor nok arbeidsoppgave ved koloskopier, og at deres 

medvirkning til Gastronet vil gå ut over deres pasienthåndtering og -kontakt, samt gi dårligere ivaretagelse av 

pasientens ve og vel under undersøkelsen. Sekretærenes ekstrabelastning kan trolig minimeres til rutiner rundt 

oppbevaring og innsending av skjemaer, og ved etablering av gode rutiner tror vi motstand fra denne gruppen vil være 

begrenset. 

 

Håndtering av motstand vil være avgjørende for gjennomførbarheten av prosjektet. Implementeringen vil åpenbart gi 

merarbeid for flere arbeidsgrupper. Vi tror det derfor blir viktig å anerkjenne og respektere denne problemstillingen. Vi 

tror en sterk avdelingsledelse og prosjektgruppe med klare visjoner og mål, som har autoritet blant de ansatte, vil 

dempe motstanden effektivt. Vi mener de ansatte har behov for en tilnærmet paternalistisk holdning fra ledelsen, inntil 

Gastronet oppfattes som en fruktbar og meningsfull rutine. For å få til dette, tror vi vektlegging av viktigheten rundt 

kvalitetsforbedringsarbeid i startfasen er avgjørende. Legene/sykepleierne bruker bare noen få minutter på utfylling av 

skjemaet etter noen uker, og vissheten om dette tror vi aktørene vil sette pris på. Gastronet koloskopiskjema er på én 

side med normale fonter, hovedsakelig basert på avkrysning i bokser, og det er stipulert å kreve mindre enn ett minutt å 

fylle det ut (7). Bruk av dyrebar felles møtetid som morgenmøter og internundervisning vil også kunne oppfattes 

problematisk. Det vil bli viktig å effektivisere og begrense tidsbruken for å minske denne motstanden.  

 

Planlegge, utføre, kontrollere og korrigere 
For at denne implementeringen skal bli vellykket, foreslår vi å bruke en metode for kvalitetsforbedring utviklet av 

Langley & Nolan (25). Denne modellen består av to faser: I den første er det viktig å avklare tre spørsmål: Hva ønsker 

vi å oppnå? Hvordan vet vi at endringen er en forbedring? Hvilke tiltak skal iverksettes for å skape forbedring? Vi 

håper denne KLoK-oppgaven kan besvare noen av disse spørsmålene for avdelingen. 
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I neste fase kan prosjektet struktureres i forbedringssirkler med fire faser; planlegge (P), utføre (U), kontrollere (K), 

korrigere (K). Vi har forespeilet to aktuelle problemer, og hvordan forbedringssirklene kan se ut: 

 

1) Ved lavere andel enn 100% utfylling av legeskjemaene: 

K: Prosjektledelsen tallfester andelen ved å sammenholde tilbakemelding fra Gastronet med utførte koloskopier totalt i 

samme periode.  

K: Motivasjonsendring ved å informere om oppnådd andel på lett synlig oppslagstavle, samt utvikling siden forrige 

resultat. 

P: Prosjektledelsen skaffer seg oversikt over andelen, og blir enige om hvem som er ansvarlig for å gi informasjon 

videre (oppslagstavle og morgenmøte). 

U: Oppdatere oppslagstavle. Informere på morgenmøte om utviklingen. 

K: Oppdatere andelen etter neste tilbakemelding fra Gastronet. 

K: Ytterligere motivasjonsforbedring gjennom å forklare hvor viktig det er med prosjektlojalitet på morgenmøte. 

P: Prosjektledelsen avtaler hvem som skal oppdatere deltakerne, samt forbereder et motiverende innlegg på 

morgenmøte. 

U: Oppdatere oppslagstavle og informere muntlig. 

K: Ny oppdatering av andel 

K: Motivasjonsarbeid gjennom medarbeidersamtale. 

P: Identifisering av deltakere med lav andel. Innkalle til medarbeidersamtale. 

U: Holde medarbeidersamtale. Avdekke årsak. Informere om viktigheten av lojalitet og høy utfyllingsandel. 

K: Oppdatere andel. 

K: Gjenta korrigere tiltak som motiverende innlegg under morgenmøte, avklaring av problemer, medarbeidersamtaler. 

 

2) Ved lav andel innsendte pasientskjemaer: 

K: Tallfeste hvor stor andel av utleverte skjemaer som sendes til Gastronet. 

K: Forbedre rutiner rundt informasjon som gis til pasientene undersøkelsesdagen. 

P: Prosjektledelsen avklarer hva slags informasjon som gis muntlig ved å innhente dette fra sykepleierrepresentant, og 

avdekker hvilken informasjon som pasientene synes er mangelfull. 

U: Standardisering av muntlig informasjon. Opprette prosedyre om muntlig informasjonsformidling. 

K: Oppdatere andelen 

K: Forbedre infoskrivet som utleveres undersøkelsesdagen med info om hvorfor det er viktig med pasientens 

tilbakemelding. 

P: Prosjektledelsen avklarer hvem som er ansvarlig for å gjøre tekstforbedringen. 

U: Innhente informasjon fra et lite utvalg pasienter om hvordan teksten kan forbedres, og evt uklarheter ved den 

eksisterende. 

K: Ny andelsberegning. 
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5. Diskusjon 
Manglende deltakelse 
OUS Ullevål deltok i ERCP-delen av Gastronet i en liten periode, kort tid etter at kvalitetsforbedringsregisteret var 

opprettet (14). Avdelingen har aldri vært med i koloskopidelen av Gastronet, men inkludering har vært et diskutert 

tema i omtrent ti år. Begrunnelsen for å avstå fra kvalitetsnettverket, har vært flere: En presset arbeidshverdag, 

logistikkutfordringer ved deltakelse, samt skepsis til flere aspekter ved rapporteringssystemet. Det er grunn til å tro at 

årsaken til manglende deltakelse har vært fravær av press fra sykehus- og avdelingsledelse, manglende insentiv fra 

gastromedisinere med autoritet i avdelingen, samt skepsis til Gastronet som kvalitetsregister. 

 

Hektiske dager er en åpenbar årsak til restriksjon, all den tid Gastronet-deltakelse medfører merarbeid for alle 

involverte parter. Arbeidskapasiteten er ved dagens situasjon tilnærmet maksimalt utnyttet. Både å gi og å motta 

informasjon om Gastronet vil kunne være belastende både for ansatte og pasienter; de ansatte vil ved deltakelse få 

ytterligere en oppgave i tillegg til de oppgavene de allerede har. Pasienter i stressede og ubehagelige situasjoner, er som 

regel ikke mottakelige for ny informasjon (26-28). 

 

Mulighet for bevisst rapporteringsseleksjon av leger trekkes av avdelingen frem som en klar svakhet ved Gastronet 

(14). Avdelingen har også en viss skepsis til å sammenligne sine resultater med andre sentra, med grunnlag i en 

påstanden om at OUS Ullevål vil rapportere dårligere resultater grunnet seleksjon av mer kompliserte pasienter til dette 

sykehuset. 

 

Det er også ved avdelingen en viss skepsis til offentliggjøring av resultater (14). Dette er det automatikk i ved 

deltakelse i nasjonale kvalitetsregistre, Gastronet inkludert. Erfaringen fra Gastronet-ledelsen er dog at offentliggjøring, 

som ble gjort fra 2014, har vært en ryddig prosess hvor de ulike sentra har fått uttale seg og komme med innspill før 

publisering av resultater (7). 

 

Avdelingen mener dagens rapporteringssystem, Endobase, er en årsak til manglende Gastronet-deltakelse (14). 

Samtlige Gastronet-variabler gjenfinnes i Endobase, med unntak av pasienttilbakemeldingene og skopitiden til cøkum. 

Endobase er et omfattende og detaljert rapporteringsverktøy, som er godt innarbeidet på avdelingen. Dersom Gastronet 

blir implementert, vil dette dermed gi dobbeltrapportering av mange variabler, som av operatørene kan bli ansett som 

uhensiktsmessig. Gastromedisinsk avdelingen ved OUS Ullevål tror Endobase kan erstatte eller integrere Gastronet på 

sikt, men at dette vil ligge lengre frem i tid. 
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Samtidig er avdelingen klar over at de bryter loven ved å ikke drive kvalitetsforbedringsarbeid (14). I dag er deltakelse 

i Gastronet det eneste som vil oppfylle dette lovkravet. Det er rimelig å tro at presset for å følge loven, verken innad i 

avdelingen eller av eksterne, ikke har vært av vesentlig karakter siden oppstart av Gastronet. Uten verken krav fra 

ledelse om implementering av Gastronet, eller en genuin vilje og interesse for kvalitetsregisteret blant de ansatte, er 

derfor et manglende engasjement i Gastronet ikke et overraskende utfall. 

 

Argumenter for å delta i Gastronet 
Avdelingen mener at det viktigste argumentet for å delta i Gastronet, vil være tilbakemeldingene fra pasientene, noe de 

mener de ville ha stor nytte av. Et alternativt tilbakemeldingsverktøy finnes ikke i dag. Vi tror at aktiv bruk av 

Gastronet-data i kvalitetsforbedringsarbeid, som pasienttilbakemeldinger, vil være avgjørende for at systemet skal 

innarbeides som en rutine i avdelingen. 

 

Det diskuteres hvorvidt det vil opprettes sertifiseringskrav til skopører i fremtiden (7, 14). Per dags dato er det seks 

sertifiserte koloskopiinstruktører i Norge. Vi mener at manglende sertifisering og mangelfulle tilbakemeldinger til 

skopører generelt, og leger under utdanning spesielt, er et tankekors. Samtidig synes vi det er betenkelig at en 

universitetsklinikk som driver med opplæring ikke kan dokumentere kvaliteten på de prosedyrene institusjonen lærer 

bort. I dag er praksis at man er godkjent skopør dersom man har fullført spesialisering i gastromedisin, og det er ingen 

god kontroll av utdanningsløpet eller kvalitetssikring av koloskopiarbeidet. Det er vanlig at en lege under spesialisering 

er eneste lege ved koloskopi fra tidlig i utdanningsløpet. Dette gir stor variasjon i kvaliteten på undersøkelse og 

skopiteknikk. Vi tror kvalitetssikringsarbeid vil kunne være en brikke i et fremtidig sertifiseringskrav. Dersom det 

skulle bli aktuelt, ville det trolig være svært ressursbesparende allerede å være en aktør i Gastronet. Avdelingen 

spekulerer i om dette registeret vil være en del av kravet for sertifisering. 

 

Avdelingen er klar over at Gastronet gir en unik mulighet for direkte tilbakemelding fra pasienter til avdelingen, som 

kan gi økt fokus på pasientskånsom behandling (14). Systemet gir også et sammenligningsgrunnlag for 

pasienttilfredshet og kvalitet av skopering ved samme avdeling over tid, og mellom ulike avdelinger. Det vil potensielt 

være kompetansehevende for avdelingen. Vi vurderer det som en stor svakhet at avdelingen i dag mangler objektive 

pasienttilbakemelding fra pasientene utover den korte tiden pasienten er tilstede i undersøkelsesrommet, med legen 

ansikt til ansikt. 

 

Gastronet-statistikk gir godt grunnlag for forskning (7). Med dette kommer en mulighet for å søke midler til 

stipendiatstillinger (14), som vi tror kan være et faktor som vil virke positivt for sykehusledelsens innstilling til 

prosjektet. Trolig vil forskningsmuligheter gjøre avdelingen enda mer attraktiv for leger. Dagens koloskopiregistrering 

i Endobase vanskeliggjør uttrekk av statistikk, da fritekst brukes flittig.  
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Dagens kortvarige pasientkontakt ved polikliniske koloskopier legger trolig dårlig til rette for objektive 

tilbakemeldinger fra pasient til skopør om opplevelse og eventuelt ubehag ved undersøkelsen. Vi tror også at pasienter 

av respekt, og kanskje frykt, for legen, vil ha vanskeligheter med å si sin oppriktige mening ansikt til ansikt. Grad av 

sedasjon spiller naturligvis også inn på pasientens evne til kommunikasjon. Ved hjelp av Gastronet-skjemaet, vil 

pasientene ha tid til å reflektere over undersøkelsen, samt at de ikke lengre vil være påvirket av medikamenter. I tillegg 

vil anonymisering øke graden av oppriktighet og validitet. Vi mener pasientrapporteringen alene vil gi høy grad av 

kvalitetssikring og (forhåpentligvis) –forbedring, da dette vil gi skopørene økt innsikt i sitt daglige virke. Det finnes per 

dags dato ikke noe alternativt system som gir tilbakemeldinger fra koloskopiundersøkte pasienter. Gastronet-deltakelse 

vil derfor gi et stort løft fra dagens situasjon hva angår konstruktive pasienttilbakemeldinger. 

 

Svakheter ved Gastronet 
Vi mener potensial for forbedring av Gastronet er tilstede. Med et bedre system, ville terskelen for deltakelse for en stor 

gastromedisinsk avdeling som ved OUS Ullevål trolig vært lavere. Et papirbasert register betyr manuelt og 

ressurskrevende arbeid for Gastronet-sekretariatet, hvor arbeidskapasiteten allerede er sprengt (7). Vi ser for oss at man 

i fremtiden kan utvikle et system som gjør automatiske uttrekk fra et standardisert, elektronisk rapporteringssystem inn 

i et elektronisk Gastronet-format. Slike automatiske uttrekk har verken Gastronet eller noen av de andre nasjonale 

kvalitetsregistrene i dag. En integrering av Gastronet i DIPS er i dag under utprøving (7). 

 
Et annet åpenbart forbedringspotensial for Gastronet, mener vi vil være utvikling av elektroniske systemer for 

pasientrapportering. Forslag til tiltak for å øke andelen innsendte pasientskjemaer, er utvikling av internettbasert 

rapportering. Vi tror også at SMS-påminnelse til pasient kort tid etter koloskopien, ville økt pasientdeltakelsen. 

 
En annen svakhet som Gastronet-ledelsen rapporterer om, er seleksjonsskjevhet. Det er vist svært variabel 

dekningsgrad, fra under halvparten av utførte koloskopier ved enkelte sentra, til samtlige ved andre (7). De mest 

ressurskrevende undersøkelsene er de som oftest ikke rapporteres, det vil si de med størst risiko for komplikasjoner. 

Trolig er dette fordi fokuset i større grad er rettet mot slike dårlige pasienter, noe som tar oppmerksomhet bort fra 

skjemautfylling. Med dette som hypotese for seleksjon, vil resultatet i så fall bli en rapportering som viser kunstige 

gode resultater, og ikke dårlige, slik de frykter ved OUS Ullevål. 

 

Vi mener det på mange måter er forståelig at man kvier seg for å implementere et papirbasert rapporteringssystem som 

gir merarbeid. Vi synes generelt at manuell skjemautfylling på papir er uheldig. Likevel er vår mening at er det 

potensielle gevinster for deltakende koloskopisentre som rettferdiggjør slik rapportering. 
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Avgjørelse/utfall 
For at implementering av Gastronet skal gjennomføres ved OUS Ullevål, vil det være viktig at man utnytter flere 

potensielle faktorer som er nevnt i denne teksten. Press fra sykehusledelsen om å oppfylle lovkravet om 

kvalitetssikringsarbeid, tror vi vil være sentralt. Kommunikasjon mellom avdelings- og sykehusledelsen vil derfor være 

avgjørende i oppstartsfasen, hvor avdelingen kan få tildelt ressurser til denne viktige implementeringen av lovmessige 

grunner.  

 

Forståelse av at deltakelse også vil gi en unik mulighet for faglig utvikling, vil være sentralt både for avdelingsledelsen 

og de ansatte i avdelingen. Pasienttilbakemeldingen vil være en nøkkel for skopørene til å forstå hva de allerede er gode 

på, og hvor det er rom for utvikling. Trolig vil det være avgjørende at det legges en vekt på at det er lovfesting av 

kvalitetsforbedringsarbeid. Etter dialog med avdelingen, har vi samtidig en viss skepsis til at Gastronet vil 

implementeres – all den tid avdelingen foretrekker elektroniske systemer. 

 

Hvor viktige så de ansatte på seg selv som en del av en helhet hvor alle måtte samarbeide for å få til målet? I hvor stor 

grad ble alle inkludert i bestemmelsen om å delta i Gastronet? Slike spørsmål mener vi vil bli viktige for å ta hensyn til 

dersom man velger å implementere Gastronet som en del av hverdagen ved Gastromedisinsk avdeling ved OUS 

Ullevål. 
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Vedlegg 
Gastronet-skjemaene 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbakemeldingsskjema, koloskopi, del 1  +  
Dette skjemaet ber vi deg fylle ut dagen etter undersøkelsen og 
returnere i vedlagte svarkonvolutt dagen etter undersøkelsen 
(versjon 011214)  
 
 
Skjemanr  Senternr Us dato + 

  
 

 

 Nei 
Ja,  
litt Middels Svært 

Spørsmål om undersøkelsen      
1. Var undersøkelsen smertefull?       
2. Har du hatt luftsmerter eller annet ubehag etter 

undersøkelsen? 
 

    

3. Er du fornøyd  med behandlingen som ble gitt?      
4. Er du fornøyd  med informasjonen du fikk om 

undersøkelsen? 
     

 Ja Nei    
5. Hadde du ufrivillige  ”lekkasjer”  på vei til 

undersøkelsen 
 

 
 

 
   

6. Har du hatt noen ufrivillige  ”lekkasjer”  på 
hjemvei etter undersøkelse? 

 
 

 
 

   

      
  Ikke i 

det 
hele 
tatt 

I 
liten 
grad 

I noen 
grad 

I stor 
grad 

Spørsmål om tarmtømmingen      
7. Var oppskriften du fikk for tarmtømming 

vanskelig  å forstå? 
 

    

8. Smakte tømningsvæsken vondt?      
9. Medførte tømningen av tarmen magesmerter?      
10. Medførte tømningen av tarmen kvalme?      
11. Medførte tømningen av tarmen oppblåsthet?      
12. Medførte tømningen av tarmen hodepine?      
 Ja Nei    

13. Medførte tømningen av tarmen andre plager?    
 
Hvis ja, vennligst spesifiser plagene(bruk gjerne baksiden av arket): 
 

 
Andre kommentarer (bruk gjerne baksiden av arket):  
 

 
Lege 1 Lege 2 Spl 1 Spl 2 

 
 

Navnelapp/ 
personnr 
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Tilbakemeldingsskjema, koloskopi, del 2 + 
Denne delen av skjemaet (del 2) fylles ut av endoskopør/sykepleier  
og sendes til Elin Hørtha, STHF. 
(Versjon 011214) 

+ Skjemanr  Senternr 
 

Us dato:  
 

Førstegangshenvisning:  Ja  Nei , 
Hvis Ja, henvisningsdato: 
 

Luft-insufflering  
CO2-insufflering  
Kun vann til venstre fleksur  

Pasient skjema delt ut: Ja  Nei   Dersom ”Nei”,årsak  
Sedasjon/analgetika ved us: Hva slags Sedasjon/analgetika ble gitt: 

Nei   
Ja, gitt før us(+evt påfyll under us)   
Ja, gitt under us   
Pas ønsket ikke sedasjon/analgetika  

Midazolam   ,  mg Rapifen mikrog 
Pethidin mg Annet ,  

Fentanyl mikrog Annet (fritekst):  

Tømningsmiddel: 
PEG  liter(totalt)  
Picoprep / Citrafleet   
3-dagers tømning (flytende, toilax, klyx):  
Annet   
(spesifiser):  
 

Tømning gitt som split dose: Ja  Nei  
 

Tømningskvalitet (Boston Bowel Preparation Scale): Kolons tre segmenter vurdert på  vei ut: Skala fra 0 til 3, der 0 er verst og 
3 er best. 
0=Mucosa ikke sett, fast avføring tilstede. 1= mucosa delvis sett, farget væske og avføringsrester tilstede. 2=Mucosa godt visualisert, små 
mengder farget væske og avføring. 3=Mucosa komplett visualisert, ingen farget væske eller avføring + 

+  0  1  2  3 ikke aktuelt 
Høyre kolon (caecum og ascendens)       
Transversum (inkluderer høyre og venstre fleksur)      
Venstre!kolon (descendens,!sigmoideum,!rektum)       

Tidligere operert: Type koloskopi: 
Nei:   Gynekologisk operasjon:  
Kolonreseksjon:  Annen abdominaloperasjon:  

Diagnostisk   
Terapeutisk  (eksklusive ”hot biopsy”)   

Caecum/ileokolisk anastomose nådd  
(identifisert ileocoekalstedet eller intubert tynntarm): Tid til caecum (minutter): 

Ja   Klinisk ikke indisert  å gå til caecum  + 
Nei   Ikke mulig pga striktur   

 min (skriv 007 for 7 min ellers blir
 det scannet som 700 eller70 min) 

Ikke til caecum pga: Undersøkelsens varighet: 
Striktur   Annet  
Dårlig tømming  Spesifisér:  

 min (skriv 007 for 7 min) 

Indikasjon for u.s.: Skopørens kliniske diagnose: Endoskopifunn Antall polypper 
Symptomer  
Polyppktr  
CRC ktr  
Slektsbelastn. CRC  
Screening  
IBD ktr  
Annet  

IBS  
IBD  
CRC  
Annet  
Obstipasjon  
 + 

Normale funn  
IBD  
CRC  
Polypp(er)  
Divertikler  
Annet  

  
 Antall polypper påvist 
 (kun 5mm eller større),  
 Mer enn 10 stk  
 markeres 99 
 
+ 

Proksimal SSA/P  Prioriter proksimale >10mm i rutene nedenfor hvis det er mer enn 2 SSA/P  
Ja  
Nei  
for >2 stk, kryss her  

 Caec./asc Transv Diameter  Fjernet? 
Polypp 1   mm Ja  Nei  
Polypp 2   mm Ja  Nei  

Registrerte komplikasjoner (oppstått ved senteret): 
Ja   
Nei    Spesifisér  

 
 
Lege 1  Lege 2 Spl 1 Spl 2 
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