
Kjære pasient!  

Gastronet er et nasjonalt kvalitetsregister for koloskopier - 
kikkertundersøkelser av tykktarmen. Det er viktig at koloskopiene blir utført så 
grundig og skånsom som mulig. Vi vil kartlegge din opplevelse av undersøkelsen 
og om det har oppstått plager som følge av undersøkelsen i ukene etterpå med 
to korte spørreskjemaer (en dag og 30 dager etter koloskopien). Dine svar gir 
oss mulighet til å forbedre undersøkelseskvaliteten der det er nødvendig. 
Deltakelse i denne spørreundersøkelsen er selvsagt helt frivillig. Se for øvrig på 
informasjonen om Gastronet som du har fått utdelt av din behandler eller på 
Gastronet sin hjemmeside www.sthf.no/helsefaglig/gastronet  

Du får tilsendt en SMS eller e-post fra helsenorge.no dagen etter koloskopien 
og enda en gang etter 30 dager med beskjed om at «du har et skjema på 
helsenorge.no». Dette er et spørreskjema om koloskopien med noen få 
spørsmål. Klikk på lenken i SMS «helsenorge.no» så kommer du til 
hjemmesiden på internett som ser slikt ut: 

 

 

Klikk på «Logg inn» øverst til høyre og logg deg inn med din BANK ID. Du 
kommer nå til din egen side på helsenorge.no som du sikkert har brukt før i 
forbindelse med coronapandemien.  

Siden ser da slikt ut: 

http://www.sthf.no/helsefaglig/gastronet


Scroll litt ned på siden så finner du følgende bilde: 

 

Klikk på konvolutten! Det åpner seg en liste med dine meldinger.  

Klikk på meldingen «Pasientskjema til utfylling fra Gastronet». 

 



 

Klikk på «Gå til skjema»!  

Du kommer til en side med litt informasjon om Gastronet kvalitetsregister. 
Klikk på ruten PremSkjema! (Spørreskjemaet etter 30 dager heter 
PromSkjema).  

Spørreskjemaet vil åpne seg og du kan svare på spørsmålene. Dersom du gjør 
denne jobben på mobiltelefonen må du bekrefte hvert svar med en klikk på 
«ok». Når du har besvart alle spørsmål klikk på «tilbake til oversikten» og så på 
«levere skjema»! Så er jobben gjorter jobben gjort. 

Du vil i etterkant få en kopi av spørreskjemaet med dine svar i arkivet i 
helsenorge.no. 

Tusen takk for din deltakelse! Det betyr mye for kvalitetssikring og 
kvalitetsforbedringsarbeidet for koloskopier. 

 

Med vennlig hilsen 

Gert Huppertz-Hauss, Leder Gastronet 



 

 

 

 


