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Kjære kontaktperson for Nasjonalt Register for Leddproteser 
 

Nasjonalt Register for Leddproteser starter nå med registrering av 

pasientens smerte, funksjon og livskvalitet (pasientrapporterte data-

PROM) 

 
Det er et krav fra myndighetene at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal registrere 

pasientopplevd funksjon og livskvalitet (PROM). Vi har nå laget et elektronisk spørreskjema 

for totalproteser i hofte som består av HOOS, EQ-5D-5L, UCLA aktivitetsskår, spørsmål om 

utdanningsnivå, høyde, vekt, røyke- og alkoholvaner, fornøydhet og smerte etter operasjonen 

(Vedlegg 1). 

 

I løpet av 2018 vil vi prøve å lage tilsvarende for kne, skulder, ankel, albue, håndledd, hånd- 

og fingerproteser. 

På Haukeland universitetssjukehus har vi gjort registreringen på preoperativ poliklinikk siden 

september 2017. Det er gode tilbakemeldinger fra pasientene. De bruker ca 10 minutter på 

utfylling.  

 

Det skal logges inn på en nettadresse (webløsning) slik at vanlig nettbrett, pasientens mobil 

og stasjonær PC kan brukes. Vedlagt følger bruksanvisning for hvordan bruker 

(helsepersonell) registrerer seg i Helseregister.no for bruk av Medisinsk Registreringssystem 

(MRS). Dette gjøres bare en gang.  (Vedlegg 2). Videre følger bruksanvisning for registrering 

av pasient, dette må gjøres hver gang. Flere pasienter kan registreres samtidig. Tar ca 1 

minutt.  (Vedlegg 3). 

 

Skjema skal fylles ut av pasienten preoperativt, ikke mer enn 1 måned før primær eller 

revisjonsoperasjon (alle revisjonsoperasjoner også inkludert de akutte som infeksjoner, 

luksasjoner og frakturer). Vi ber om at dere innkaller pasientene til 1-års kontroll for 

undersøkelse og utfylling av tilsvarende skjema. Det er da noen få tilleggsspørsmål, men i 

prinsippet er det de samme spørsmålene som stilles. Dersom vi ikke får 1-års skjema til vår 

database innen 14 måneder etter primæroperasjon eller revisjon vil vi sende melding til 

pasienten via helsenorge.no (sms melding og e-post melding). Pasienten kan logge seg inn 

med mobil ID eller BankID. Får vi ikke utfylt skjema elektronisk vil vi purre skriftlig. 

Oppfølging også etter 6 og 10 år postoperativt. Hvert sykehus kan få tilbakeført PROM data 

på sine pasienter. Vi har fått tillatelse fra Datatilsynet til registrering av pasientrapporterte 

data og derfor er samtykkeerklæringen endret (Vedlegg 4). Vi ber om at den nye versjonen tas 

i bruk. 
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Registreringsløsningen (MRS, Medisinsk Registreringsystem) er laget av HEMIT (HelseMidt 

IT) og våre spørsmål er tilpasset av Helse Vest IKT. Brukerstøtte (support) for innlogging og 

drift er ved Helseregister.no tlf 76166333. Har dere spørsmål kan disse stilles til konsulent 

Mikal Solberg tlf 90583174, statistiker Eva Dybvik 55976453, sekretær Merete Husøy tlf 

55973743, sekretær Randi Furnes tlf 55973742 eller e-post nrl@helse-bergen.no. 

 

Dere kan starte registrering med en gang på hofteproteser (primære og revisjoner).  

Lykke til! 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 
Ove Furnes          Geir Hallan         Eva Dybvik   

Overlege/professor        Seksjonsoverlege/professor    Biostatistiker 

Leder for kompetansetjenesten 

 

 

 

 

 

Randi Furnes            Merete Husøy        Marianne Warholm 

Sekretær           Sekretær          Spesialkonsulent 

 

 

 

 

 

Mikal Solberg 

Konsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. PROM skjema Hofteproteser  

2. Opprett bruker på helseregister.no (for helsepersonell) 

3. Registrering av pasient 

4. Samtykkeerklæring for Nasjonalt register for leddproteser 

 


