
                           
 

IMPROVE-ACL 
BRUKERVEILEDNING FOR INKLUSJON AV PASIENTER (v.1) 

 
1. Pasient med ruptur av fremre korsbånd kommer til vurdering poliklinisk. 
 
2. Logg inn i Nasjonalt Korsbåndregister: mrs.nhn.no/korsbandregister 

Brukernavn og passord som du 
opprettet på helseregister.no + 
engangskode fra mobil evt. smart card i 
Helse Vest (se egen veiledning for 
innlogging) 

 
 
3. Søk opp pasient med personnummer og opprett nytt skjema 
 

4. Velg: Aktuell behandling: 
Primær korsbåndskade  

 
 

 
5. Sjekk inklusjons- og 

eksklusjonskriteriene, 
informer om studien og 
få pasientens muntlige 
samtykke til å bli med.  
 
 
 
 
 
 

 
6. Gå videre i skjemaet for 

å inkludere pasienten og 
sende ut digitalt 
samtykke til signering.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lenke for utskrift av samtykke 
(backup-løsning) 

Lenke for utsending av digitalt 
samtykke (åpner nytt vindu). 
Legg inn epost og telefonnummer 
til pasient evt. foresatte.  
Samtykke sendes per sms/epost 
etter 1-2 dager og signeres med 
BANKID. 
Husk vanlig samtykke til 
registeret som lagres lokalt. 

Randomiser pasienten 

Obs! For pasienter som er mellom 
16 og 18 år må både pasienten og 
foresatte samtykke 

file:///C:/Users/adpo/Downloads/mrs.nhn.no/korsbandregister


                           
 

IMPROVE-ACL 
Etter randomisering får man opp 

 
 
 
 

eller 
 
 
 

 
 

7. Fyll ut resten av skjemaet med info om pasienten, skaden mv. 
Husk til sist å klikk på «Ferdigstille» i boksen opp til venstre  
 

8. Siste trinnet: Bestill elektronisk KOOS ved inklusjon 
 
Klikk deg tilbake til pasientsiden 
(boksen opp til venstre)  
 
 
Trykk på ikonen for «Manuell bestilling av PROMS» til høyre om skjemaet du 
opprettet  
  
  
 
 
Det kommer nå en pop-up.  
«Hooke» først av valget i 
øverste boksen og trykk 
deretter på «Bestill» 
 
 
 
 
 
Pasienter med digital postkasse får i løpet av kort tid SMS med lenke til utfylling av 
KOOS. (Dette kan 
gjøres etter timen) 
 
Dersom pasienten 
ikke har digital postkasse blir instruksjoner sendt til pasienten på epost av 
studiekoordinator. 
 

Brukerstøtte kan fås ved å kontakte: 
Rune Jakobsen  r.b.jakobsen@medisin.uio.no   92092973 
Marianne Warholm  marianne.warholm@helse-vest-ikt.no  98257966 
Andreas Persson   andreas.persson@helse-bergen.no  95360360 
Guri Ekås   g.r.ekas@medisin.uio.no    93617315 
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