Registrering av pasient
Her kommer oppskrift hvis man allerede er bruker på helseregister.no.
Bruk en PC som er innlogget i Helsenettet
Bruk PC og Internett Explorer (Innlogging fungerer ikke i andre nettlesere). Åpne nettsiden
https://mrs.nhn.no/ og velg Nasjonalt Register for leddproteser (som foreløpig står nederst på
siden)

Da ser siden sånn ut:

Har du smartkort trykk på «Jeg har et smartkort», sett smartkortet i kortleseren (på tastaturet eller
i selve pc’en om man har bærbar) før du trykker, så vil skjermen se sånn ut:

Ellers velger du «Jeg har ikke et smartkort», da må du ha mobiltelefonen tilgjengelig som er knyttet
til din profil på helseregister.

Skriv inn brukernavn og passord som du registrerte deg med på helseregister, trykk «Logg på».
Du mottar et engangspassord på din mobiltelefon.
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Etter innlogging med smartkort eller uten smartkort kommer du hit:

Her vil din tilknytning komme opp automatisk, og for de aller fleste vil det kun være en aktuell
tilknytning. Trykk «Velg» når den riktige tilknytningen vises.

Etter innlogging kommer du inn på startsiden, som vist på bildet under.
Øverst i høyre hjørne er det et felt hvor det står «Pasientsøk». Skriv inn personnummeret til
pasienten du skal registrere og trykk Enter eller på forstørrelsesglasset.
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Pasientens navn dukker opp, som vist på bildet under. Hvis du trykker på navnet får du frem info
om personen (fødselsnummer, kjønn, alder og adresse).

Hvis pasienten har skrevet under på samtykkeskjemaet (det nye), trykker du «Opprett nytt skjema».
Her må man velge hvilken type pasient samtykkeskjema skal gjelde for (hofte, kne etc.), som vist på
bildet under.
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Etter at du har opprettet samtykkeskjemaet, må du bekrefte at det er innhentet skriftlig samtykke,
ved å velge «JA» som vist på bildet under.
Du må deretter legge inn planlagt operasjonsdato. Om denne datoen ikke foreligger, kan du velge
en dato som virker sannsynlig.
Du må så trykke «Tilbake til pasientsiden» øverst til venstre.

Du kommer nå inn på pasientsiden. Her kan du bestille nytt PROM skjema. Dette gjør du ved å
trykke på ikonet som vist på bildet:
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Et nytt vindu vil dukke opp (Manuell bestilling av PROMS). Du velger alternativet «ingen» og trykker
«Bestill»

Du vil nå få opp en engangskode. Som vist på bildet:
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Du kan nå finne fram nettbrettet, og gå inn på nettsiden pasientrapportering.nhn.no/proms Her kan
du logge pasienten inn på spørreskjemaet ved å legge inn pasientens fødselsdato, og engangskoden
som du fikk oppgitt.

Pasienten kan nå motta nettbrettet og fylle ut skjemaet på egenhånd. Det vil ikke være nødvendig å
foreta seg noe etter dette. Og man kan eventuelt gjenta prosedyren med neste pasient.

OBS: hvis nettbrettet ikke fungerer eller det er problemer på noe vis, kan en hvilken som helst
datamaskin, nettbrett eller pasientens mobil/nettbrett brukes. Åpne da nettsiden
http://pasientrapportering.nhn.no/proms og logg inn.
Skulle det være noen problemer eller andre ting som dere vil gi tilbakemelding om setter vi pris på å
få dette. Spør gjerne pasienten når de er ferdige om de synes det var greit å besvare spørsmålene.
Om dere trenger hjelp, tilbyr vi brukerstøtte på telefon 90583174

Bergen 8. April 2019

Eva Dybvik

Mikal Solberg

Eva.dybvik@helse-bergen.no

Mikal.solberg@helse-bergen.no

55 97 64 53

90583174
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