Brukerveiledning Kirurg
1. Innlogging
Obs! Du må være på helsenettet for å logge inn på registeret.
mrs.nhn.no

Klikk på «Nasjonalt Korsbåndregister»

Tast inn brukernavn og passord som du opprettet på helseregister.no. Engangspassord blir vanligvis
tilsendt i løpet av få sekunder på din registrerte mobiltelefon. Tast inn engangskoden og trykk
«enter»

Du er innlogget!

I Helse Vest kan en benytte smartkortet sitt til å logge inn. Dette håper vi snart er tilgjengelig i alle
helseregioner. Klikk på «Jeg har et smartkort»

Dersom flere sertifikat er tilgengelige, velg det som er utstedt av ihelse.net. Trykk «OK» og tast din
pin-kode

2. Registrering av skjema
På startsiden kan du finne pasienten via fødsels- og personnummer på to måter, enten ved søkefeltet
oppe til høyre, eller ved å klikke på fanen «Pasienter»

Klikk på navnet på pasienten og du kommer til pasientens side i registeret. Her vil det etter hvert
være mulig å se gamle skjemaer som er elektronisk registrert på pasienten (kun fra samme avdeling).
For å opprette et nytt skjema, klikk på «Hovedskjema for KorsbandRegisteret»

Du kommer til det elektroniske skjemaet

Til venstre er en meny med de ulike kategoriene skjemaet består av. Denne ligger alltid fast i
skjermbildet når du beveger deg nedover i skjemaet. Skjemaet lagres automatisk fortløpende.

Dersom du må løpe i annet oppdrag midt i utfyllingen, vil skjemaet ligge som uferdig og kan enkelt
finnes frem igjen (på startsiden kan du finne skjema igjen ved å velge «Egne uferdige skjema»)

Beveg deg nedover i skjemaet og aktuelle spørsmål vil komme frem avhengig av hva du velger
Dersom du lurer på definisjoner eller hvordan felt skal fylles ut, trykk på spørsmålstegnet, så dukker
det opp en forklaring. Denne er synlig til du selv velger å ta den bort.

Når du kommer til registrering av fiksasjon/implantat skal du søke opp informasjonen lagret til
aktuell «Operasjons-ID» som du fikk av operasjonssykepleieren etter inngrepet. Det er først nå denne
informasjonen blir linket til pasienten.

Du må kontrollere at det ble registrert riktig implantat på riktig plass, til riktig struktur. Dersom du vil
gjøre en endring trykker du på «Rediger komponent»

Du kan også legge inn komponenten manuelt, men da du må fylle i ProduktID (referanse nummer),
og du må da ha klisterlapp eller produktboks tilgjengelig, så prøv å få skanningen til å fungere.
Skriv kort hva fiksasjonen heter, f eks «PEEK 8x23mm», og fyll i ProduktID.

Her er eksempel på hvor referanse nummer (catalog number) er lokalisert på klistrelapper fra
Smith&Nephew.

Dersom du bruker 2 fiksasjoner til på tibia eller femur, f eks interferensskrue og en krampe, klikk på
«Sekundær» på tilleggsfiksasjonen.

Fiksasjoner uten ProduktID



AO skrue(Post-fiksasjon): ProduktID: AO-ukjent
Krampe: ProduktID: krampe

Husk å lagre etter endringer!

Når du er ferdig med hele skjemaet trykker du på «Ferdigstille» i menyen til venstre

Skjemaet sjekkes slik at du ikke har glemt å fylle ut noe som er obligatorisk. Dersom der er mangler
blir disse markert i skjemaet.

Når skjemaet er fullstendig og korrekt fylt ut, vil feltene bli grå og «Ferdigstille» knappen erstattes
med «Gjenåpne». Du er nå ferdig og kan logge ut! Dersom du med en gang ønsker å endre noe kan
du åpne skjemaet igjen ved å trykke på «Gjenåpne».

Det er også mulig å gjenåpne og endre et tidligere ferdigstilt skjema ved å åpne det fra pasienten sin
side (søk på fødsels- og personnummer som tidligere demonstrert)

