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Utsending av KOOS-skjema 

Nasjonalt Korsbåndregister 

 

 

Det er et krav fra myndighetene at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal registrere 

pasientopplevd funksjon og livskvalitet (PROM).  

Vi har utformet en elektronisk versjon av Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score 

(KOOS) som måler pasientens helsestatus i fem dimensjoner: smerte, symptomer, funksjon i 

dagliglivet, i forhold til sport og i forhold til livskvalitet. I tillegg kommer enkelte spørsmål 

vedrørende pasientens aktuelle aktivitetsnivå og knefunksjon. Dette spørreskjema skal fylles 

ut ved primær skade/operasjon/reoperasjon for korsbåndspasienter. 

Det tar ca. 10 minutter for pasienten å fylle ut skjema. Når man fyller ut dette skjemaet tar 

man i betraktning hvordan symptomene har vært i løpet av den siste uken. 

Klinikken tar ansvar for at skjema skal fylles ut av pasienten ved inklusjon i registret etter 

skade eller preoperativt (før primær eller revisjonsoperasjon). Registeret vil sende 

oppfølgingsskjema til pasienten etter 2, 5 og 10 år.. 

 

Vi anbefaler å sende ut PROM-skjemaet elektronisk via Helse Norge. Ved utsending bør 

skjema sendes tidsnok til at pasienten klarer å besvare skjemaet før operasjon.  

Skjema bør sendes 1-4 uker før operasjon, om dette er mulig.   

 

 

Ring gjerne brukerstøtte på telefon 90 58 31 74, om dere blir usikker. Eller ta kontakt per 

epost: NRL-Support@Helse-Bergen.no  

Dere finner til enhver tid oppdatert brukerveiledning, samtykkeerklæring mm. på vår 

hjemmeside: https://helse-bergen.no/nrl  -> Elektronisk registrering 
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Tilgang 
 

Ansatt som skal registrere KOOS, må først søke om tilgang via https://falk.nhn.no/  

Du finner søknadskjemaet under «Muskel og skjelett» -> Velg «Nasjonalt Korsbåndregister» 

Og klikk «Søk om tilgang» 

 
Merk: Du må være på tilkoblet Norsk Helsenett for å få tilgang til nettsiden  

 

 

Du blir bedt om å logge inn elektronisk. Velg «ID-Porten» 

for å logge inn med Bank ID. Om du har smartkort (Med 

Buypass) kan dette også benyttes.  

Du kommer rett til søknaden etter innlogging. Merk at du 

her må registrere din offisielle jobbmail – ikke privat 

I søknaden blir du bedt om å oppgi formålet med 

søknaden. Om du er usikker kan du legge igjen en 

kommentar.  

Trykk “SEND INN SØKNAD” og du mottar bekreftelse for 

innsending.  

 

 

Merk: Legg igjen en kommentar i søknaden, om du arbeider ved flere avdelinger, og trenger 

tilgang til å registrere pasienter ved flere lokasjoner. 

 

Du vil få svar tilsendt på epost straks søknaden er behandlet (maks en virkedag)  
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Innlogging 
 

Når du har fått tilgang går til nettsiden https://falk.nhn.no/ 
Velg «Muskel og skjelett» -> Velg «Nasjonalt Korsbåndregister» klikk «Gå til registeret» og 

logg inn.  

Etter innlogging kommer du til startsiden. Her kan du søke opp pasienten ved å taste inn 

fødsels - og personnummer i søkefeltet: 
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Du kommer til pasientsiden, hvor du skal opprette et nytt skjema. 

Klikk blå knapp «Hovedskjema for Korsbåndregisteret»  

Du kommer direkte til hovedskjemaet.  

 

Merk at samtykkestatus kan her registreres eller 

etterregistreres, alt ettersom hvordan dere 

organiserer innhenting av samtykke ved din 

avdeling.  

 

                      Trykk «Tilbake til pasientsiden» Skjemaet vil i ettertid bli utfylt av Kirurg.  
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Når du er tilbake på pasientsiden. Kan du bestille ett KOOS-skjema,  

Trykk på blå knapp «Bestill»  

 

 

 

 

 

Etter du har bestilt KOOS skjemaet, får du bekreftelse 

på at PROMS er bestilt. Skjemaet er nå blitt sendt ut 

elektronisk via Helse Norge. Og Pasienten vil få varsel 

på SMS om å logge seg inn å fylle ut skjemaet.  

 

 

 

Etter du har sendt skjemaet kan du gå videre til 

neste pasient. Søknadsfeltet er alltid tilgjengelig 

oppe til høyre i skjermbildet.  
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