
    

 

         Bergen 13.1.2021 

Oppstart elektronisk registrering  

Vi ønsker deg velkommen som elektronisk bruker i Nasjonalt Register for Leddproteser. For å kunne 

registrere preoperativ PROM og kirurgskjema kreves det at man er registrert som bruker på 

helseregister.no og at man er på helsenettet.  

  

For å komme i gang må dere gjøre følgende:   

1. Avdelingens kontaktperson til registeret utpeker en brukeradministrator som kan 

administrere tilgangene til registeret for brukere på eget sykehus. Det er en fordel at 

kontaktpersonen selv kan fylle denne funksjonen. Oppgaver består i å godkjenne avdelingens 

nye brukere og årlig kontrollere at listen over brukere er oppdatert. Brukerstøtte kan fås ved 

å kontakte oss. Navn på administrator sendes til randi.furnes@helse-bergen.no.  Tlf: 

55973742 eller til Merete Husøy merete.husoy@helse-bergen.no Tlf: 55973743   

  

2. Brukeradministrator, kirurger og annet helsepersonell som skal ha tilgang til registeret 

oppretter bruker på helseregister.no. Se separat veiledning. Brukeradministrator må først 

være på plass for å kunne godkjenne de øvrige.   

  

3. Avdelingen får tilsendt ark med strekkoder for innlogging til implantatregistrering. Det 

anbefales at disse lamineres og henges opp i hver operasjonsstue der leddproteser, 

hoftebrudd og korsbånd opereres. Foreløpig (pr 01.01.2021) er kne og skulder tilgjengelig for 

elektronisk registrering. Etter hvert blir de andre leddene også tilgjengelig. De må foreløpig 

registreres på papirskjema som før.   

 

4. Hver måned bør det kontrolleres mot journalsystem at alle operasjonsskjema er utfylt. 

Kontaktpersonen for registeret må organisere hvem som skal gjøre dette. 

Samtykkeerklæringen skal signeres av pasienten før operasjonen rapporteres til registeret og 

den skal lagres i sikkert arkivsystem. 

  

5. De ulike brukergruppene bør sette seg godt inn i brukerinstruksjoner før registrering tas i 

bruk. Det anbefales å ha brukerinstruksjonen tilgjengelig de første gangene systemet brukes.   

Brukerinstruksjon finnes på vår nettside http://nrlweb.ihelse.net/elektronisk registrering 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ove Furnes 

Leder Nasjonalt register  

for leddproteser 

Ansvarlig kneproteser  

Geir Hallan 

Ansvarlig hofteproteser 

Randi Hole 

Ansvarlig skulderproteser   
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