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Opprett bruker på helseregister.no  
(for helsepersonell og forsker)  
 

 

 

 

 

 

 

Dette gjøres kun EN gang, og man må være på helsenettet for å gjøre dette.   

Åpne nettsiden: https://helseregister.no  

  

Trykk på «Ny bruker» til venstre  

    

Hvem er aktuelle brukere?  

• Kirurger som skal fylle ut skjema  

• Brukeradministrator som skal styre tilganger på 

avdelingen og bør kontrollere at alle operasjonsskjema er 

utfylt. 

• Helsepersonell eller forsker som trenger tilgang til register 

randomiserte studier som (for eksempel ALBA studien)  

• Helsepersonell eller forsker som skal opprette elektronisk 

preoperativ PROM-skjema for pasienten  

Brukerstøtte kan fås ved å kontakte: 
Telefon: 97768569 / 55973742/ 55973743 
Epost nrl-support@helse-bergen.no 
 
Brukerinstruksjonen finnes også på vår nettside:  
http://nrlweb.ihelse.net/  
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Fyll ut informasjonen i skjemaet:  

  

Her er det viktig å registrere seg med sin offisielle epost-adresse i sykehuset. Det er også viktig å oppgi 

mobilnummeret sitt, for man vil motta engangspassord på denne når man logger inn i systemet.   

  

Når skjemaet er fylt ut og sendt inn får man en lignende melding på skjermen:   

  

Du vil også motta en mail med kvittering på at søknaden er sendt og at den må godkjennes av en 

administrator. (NB! E-posten kan havne i «useriøs e-post»)  

Du vil motta en ny mail og et engangspassord på SMS når godkjenningen er i orden, logg da inn på 

helseregister.no og endre passordet (under fliken «Min side» oppe til høyre) til noe du husker.   

 

Nå er du klar for å logge inn på https://mrs.nhn.no og Nasjonalt Register for Leddproteser med 

brukernavn og passord fra helseregister for å registrere pasienter du har satt inn leddproteser på! 

  

MERK: Om du på noe tidspunkt får problemer med passordet kan du bestille nytt ved å trykke «Glemt 

Passord» på helseregister.no. Du kan også endre mailadresse, telefonnummer, brukernavn og 

passord under «Min side» på helseregister.no, etter å ha logget inn. For generelle problemer kan man 

kontakte helseregister.no ved å sende de en melding under «Support», eller kontakte brukerstøtte 

hos oss i Nasjonalt Register for Leddproteser. 

https://mrs.nhn.no/

