
Denne PP-serien gir en generell orientering om hva Gastronet er – oppdatert per 
september 2016. 
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Kortversjonen er at Gastronet primært er et verktøy til lokalt 
kvalitetsforbedringsarbeid.

Samtidig er det en utmerket plattform for forskning på forskjellige tema innen 
gastroenterologi og forskning på kvalitetsregister funksjonalitet og kvalitet med 
overføringsverdi til andre kvalitetsregistre. 

Per desember 2015 var det registrert 172.561 koloskopier og 10.718 ERCP-
undersøkelser i Gastronet.
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I Norge er det for per september 2016 34 av 59 endoskopisentre (offentlige og 
private) som rapporterer sine koloskopier til Gastronet og 17 av 31 sykehus som 
rapporterer ERCP-er. Per september er det hittil i år tilkommet 8 nye sentre med 
rapportering til koloskopiregisteret i Gastronet og 4 nye til ERCP-registeret.

3



Dette viser i mer detalj hvilke norske endoskopisentre som registrerer i Gastronet. I 
tillegg registrerer Uppsala Univ. sykehus p.t. som eneste utenlandske senter til 
Gastronet. Polen har tatt i bruk Gastronet konseptet og administrerer det lokalt. 
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Vi er lite oppmerksomme på det, men norsk lovverk gir faktisk pålegg om at den 
som forvalter og utøver en helsetjeneste har plikt til å utføre 
kvalitetsutviklingsarbeid i denne tjenesten. For å utvikle kvalitet må en vite hva 
utgangspunktet er, dvs. at en må starte med et kvalitetsregister – lokalt, regionalt 
eller nasjonalt. Neste skritt er å bruke dette registeret til forbedringsarbeid. 
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Andel endoskopisentre som deltar i Gastronet er 39% både for koloskopi og ERCP. I 
Gastronet registreres bare polikliniske koloskopier (med unntak av OUS 
Rikshopspitalet som også registrerer inneliggende pasienter). Dekningsgraden for 
utførte endoskopier er 29% for både koloskopi og ERCP. Det er stor variasjon mellom 
helseregionene og flere store sykehus som underviser og utdanner 
gastroenterologer deltar ikke i dette nasjonale kvalitetsregisteret. 
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Et hovedproblem ved Gastronets ambisjoner om å bety noe for 
kvalitetsutviklingsarbeidet ved hvert senter er at ventelistene ved mange sykehus er 
helt uakseptable og at det derfor ikke settes av nok tid til å bruke Gastronet-data  
aktivt i lokalt forbedringsarbeid. Det er en økende forståelse for at vi bør ha et 
screeningprogram mot tarmkreft i Norge (som i de fleste andre vestlige land), men 
ikke før det er ryddet opp i ventelisteproblematikken. 

Data fra Gastronet har vist at frivillige, samtykkebaserte kvalitetsregistre er utsatt for 
selektiv rapportering. De vanskeligste prosedyrene hvor faren for komplikasjoner er 
størst, kan lett glippe fra registreringene. Da får vi et ”feel-good” register som ingen 
er tjent med – et register som viser at ”alt er tilsynelatende vel og det er intet behov 
for kvalitetsforbedring”. 

Personopplysningslovens §9h åpner opp for at samtykkekrav kan frafalles hvis 
samfunnets interesser overskygger (små) ulemper for den enkelte. Denne 
paragrafen benyttes sjelden i Norge, men en tilsvarende paragraf i svensk og dansk 
lovverk anvendes svært ofte og har ført til opprettelse av mange kvalitetsregistre 
uten krav om ”uttrykt samtykke”. Det jobbes intenst for å få et tilsvarende regelverk i 
Norge.
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Dette viser historikken med noen milepæler per september 2016. 
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De europeiske retningslinjene for kolorektalcancer screening og diagnostikk 
(inkludert koloskopi) kom ut i februar 2011. Gastronets forskning på CO2 insufflering 
var vesentlig for at bruk av CO2 ble sterkt anbefalt som standard ved koloskopi i 
stedet for bruk av luft.
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Gastronet data gjøres opp 1-2 ganger per år og distribueres til bidragsyterne per e-
mail og på passordbeskyttet del av Gastronet hjemmesider.
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Dette viser ERCP-skjemaet som fylles ut ved undersøkelsen. Det oppbevares lokalt 
for sjekking av 30-dagers komplikasjoner før det sendes til Gastronet sekretariat. I 
motsetning til koloskopirapportering er det ingen pasientsvarskjema for ERCP. Dette 
ble sløyfet i 2014 pga mindre enn 50% svarprosent (og fallende).

Delen til høyre viser baksiden av skjemaet med instruksjon om utfylling og forklaring 
til de enkelte avkrysningsboksene.
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Gastronet koloskopiskjema består av to deler – én del som fylles ut av pasienten 
hjemme dagen etter undersøkelsen (pasientsvarskjema til venstre) og én del som 
fylles ut av endoskopør/sykepleier ved undersøkelsen (endoskopiskjema til høyre). 
Som for ERCP, er det en forklaring til utfylling av endoskopiskjemaet på baksiden.
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ERCP-skjemaet beholdes ved lokalt sykehus/senter til det er sjekket mot EPJ for 
komplikasjoner første 30 dager etter undersøkelsen. Koloskopiskjemaene sendes 
derimot fortløpende til sekretariatet uten lokal sjekking for komplikasjoner. Dette er 
gjort pga en avveining av komplikasjonsrisiko utover ett døgn for de to 
undersøkelsene og lokal kapasitet til å sjekke mot journaler i forhold til totalvolum 
av undersøkelser (få ERCP-er, men svært mange koloskopier ved de fleste 
sykehus/sentre).
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Innen 3 mndr må både pasientsvarskjema (som utgjør ”uttrykt samtykke”) og 
endoskopiskjema være mottatt ved sekretariatet for at personopplysninger fortsatt 
skal kunne lagres i Gastronet database. 
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Etter mottak i sekretariatet sendes kopi av pasientsvarskjemaet til ansvarlig 
endoskopør hvis det er opplysninger som bør følges opp lokalt eller kommentarer 
(ros og ris, forslag til forbedring av rutiner) som bør formidles videre.
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Nettsidene har en åpen og en passordbeskyttet tilgang. I den åpne delen er det bl.a. 
listeført hvilke sykehus/endoskopisentre som deltar i Gastronet. 
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Rapportene finnes på den passordbeskyttede delen av Gastronet. Rapportene utgjør 
det datagrunnlaget som er tenkt brukt lokalt til intern diskusjon og kvalitetsutvikling 
ved det enkelte HF/senter. Sekretariatet er også behjelpelig med å gi rapporter på 
bestilling innenfor de rammene som er gitt av konsesjonen.  
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Hver søyle i disse diagrammene representerer ett sykehus/senter. Det øverste 
diagrammet viser at det er stor variasjon i andelen av koloskopier hvor det gis 
smertestillende og/eller beroligende medisiner (sedasjon) ved koloskopi. Det 
nederste diagrammet viser hvor stor andel av koloskopiene som oppleves som 
smertefulle. 

Hyppig bruk av sedasjon er ikke veldig godt relatert til smertefrihet. Det nest siste 
senteret I diagrammene (3. søyle fra høyre) bruker nesten ikke sedasjon, men er 
blant de sentrene som har aller best smerteskår.
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Dette viser at det er liten sammenheng mellom bruk av smertestillende og 
beroligende medisiner (blå søyler) og andel koloskopier med moderate eller sterke 
smerter (brune søyler).
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Dette viser den gledelige endringen i bruk av CO2 for insufflering ved koloskopi i 
Norge. Det er ikke helt de samme sykehusene som har vært med hele tiden, men 
det er liten tvil om at luftinsufflering er på vikende front. 
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Dette viser en publisert dokumentasjon fra Gastronet på at 5,5% erfarer 
lekkasjeproblemer på vei hjem etter koloskopi ved bruk av luftinsufflering. Dette kan 
reduseres med 60% (til 2,1%) ved å bruke CO2 i stedet for luft.
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Hver søyle over og under hverandre i disse to diagrammene representerer ett 
endoskopisenter (sykehus). Dette viser at pasienter ved sentre som fortsatt bruker 
luftinsufflering, har hyppigere lekkasjeplager etter koloskopi enn de som er 
undersøkt med CO2 insufflering. Det finnes noen unntak som enten kan skyldes 
veldig nøye utsuging av luft på vei ut med koloskopet eller at pasienten ikke forlater 
sykehus/senter før en er trygg på at luften er ute.
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Det er veldig hyggelig å se at praksis med bruk av gass er endret til CO2 også for 
ERCP – ikke bare for koloskopi. I flere av sentrene med svarte søyler («ikke angitt») 
har CO2 vært standard i flere år, dvs. at «ikke angitt» nesten utelukkende er CO2. 
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Gastronet har en fast side i tidsskriftet NGF Nytt (nytt fra norsk gastroenterologisk 
forening). Dette (til høyre) er et eksempel.
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Papirbasert rapportering med scanning og manuelle prosedyrer for kvalitetssikring 
av data er svært ressurskrevende. Budsjettet er på kr. 2,9 mill mens tilskuddet er kr. 
1.6 mill. for 2016. Dette betinger mye frivillig innsats. Det jobbes med å få til 
akseptable elektroniske rapporteringsløsninger. En prototyp DIPS Gastronet 
(Gastronet integrert i DIPS Arena) er snart klar til utprøving.
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Forskningen i Gastronet har vært en suksesshistorie så langt. Det er nå 6 PhD 
kandidater/post-doc  som bruker hele eller deler av Gastronet database og/eller 
verktøy i sine arbeider. 
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I alt er det publisert 36 originalarbeider i vitenskapelige tidsskrifter fra Gastronet.
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Dette er bare en synliggjøring av at mange pågående aktiviteter henger sammen:

Gastronet startet som en del av NORCCAP-studien og ble utviklet derfra. Nå er Gastronet et 
kvalitetssikringsprogram også for disse tre, store randomiserte studiene:

1. Gastronet startet som en kvalitetssikringsmodul i NORCCAP-prosjektet (Norwegian 
Colorectal Cancer Prevention – en randomisert studie på sigmoidoskopiscreening -
www.kreftregisteret.no/norccap)

2. Gastronet verktøy har vært brukt  i NordICC-studien (randomisert studie på 
koloskopiscreening – www.nordicc.com) som er en videreføring av NORCCAP og som var 
ferdig med inklusjon og undersøkelse av screeningdeltakere i 2014.

3. CRC Screening i Norge (forprosjekt på et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft –
designet som en randomisert studie for sammenligning av screening for usynlig blod i 
avføringen og sigmoidoskopi  (www.tarmkreftscreening.no). Dette prosjektet benytter også 
Gastronet. Prosjektet startet i 2012 og bygger på erfaringene fra NORCCAP og NordICC.

I tillegg til kvalitetssikringsdatabasen for drift ved skopisentre, gir Gastronets rolle som 
kvalitetssikringsverktøy i disse randomiserte screeningstudiene også store muligheter for 
forskning. NORCCAP-studien alene har hittil resultert i 11 PhD-er og 50 vitenskapelige 
originalarbeider. 
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