
08.01.2023 

Side 1 av 9  Motta brukerstøtte ved å kontakte oss. Telefon 90 58 31 74 Epost: nrl-support@helse-bergen.no 

 

Registrering av PROM 
Nasjonalt Register for Leddproteser 

 

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

pasientopplevd funksjon og livskvalitet (PROM). Vi har utformet ett elektronisk spørreskjema ved 

operasjon for skulder, kne, og hofteprotese. Skjemaet består av HOOS/KOOS/WOOS, EQ-5D-5L, UCLA 

aktivitetsskår, spørsmål om utdanningsnivå, høyde, vekt, røyke- og alkoholvaner, fornøydhet og 

smerte før og etter operasjonen. 

 

Det elektroniske skjemaet er tilgjengelig for skulder, kne og hoftepasienter (jan 2023) 

Klinikken tar ansvar for at skjema skal fylles ut av pasienten preoperativt, før primær eller 

revisjonsoperasjon. Registeret vil sende oppfølgingsskjema til pasienten 1, 6 og 10 år 

postoperativt. 

 

Vi anbefaler å sende ut PROM-skjemaet elektronisk via Helse Norge. Men dere kan også generere 

engangskoder for innlogging til skjemaet, om dere ønsker at pasient skal fylle ut skjemaet på 

nettbrett, når pasienten er tilstede på klinikken.  

 

Ved utsending, bør skjema sendes tidsnok til at pasienten klarer å besvare skjemaet før operasjon.  

Skjema bør sendes 1-4 uker før operasjon. Helst ikke mer enn 4 uker før operasjon, om dette er 

mulig.   

 

Se denne veiledningen for fremgangsmåte. Men ring gjerne brukerstøtte på telefon 90583174, 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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Søk om tilgang 

Søk først om tilgang via https://falk.nhn.no/ Finn frem til «Muskel og Skjelett» i listen. Velg 

«Nasjonalt Register for Leddproteser» og klikk «SØK OM TILGANG» 

Merk: Du må være tilkoblet Norsk Helsenett (nhn) for å få tilgang til nettsiden. 

 

Logg inn med «ID-Porten» eller «Buypass» for smartkort. 

Du kommer direkte til søknaden etter innlogging. Merk at 

du her må registrere din offisielle jobbmail – ikke privat. 

Du blir bedt om å oppgi formålet med søknaden. Om du er 

usikker kan du legge igjen en kommentar.  

Trykk “SEND INN SØKNAD” Du vil få svar tilsendt på epost 

straks søknaden er behandlet (maks en virkedag)  

Merk: Legg gjerne igjen en kommentar i søknaden, om du 

trenger tilgang til flere avdelinger 

 

 

Innlogging 

Når du har fått tilgang. Kan du gå tilbake til 

nettsiden https://falk.nhn.no/  

Finn frem til registeret og velg «Gå til registeret»  
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Etter innlogging kommer du til startsiden. Skriv inn pasientens fødsels - og personnummer i 

søkefeltet oppe til høyre, og du kommer til pasientsiden:  

Velg «Opprett nytt skjema» og velg skjema «Preoperativ PROM»  
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Fyll inn samtykkestatus, ledd og aktuell side:  

 

Feltet «Dato utsendelse» er 

valgfritt å fylle ut.  

Om dere ønsker å sende 

skjemaet elektronisk via Helse 

Norge, på en bestemt dato, kan 

dato legges inn her. 

Dette er nyttig, i tilfeller hvor 

pasienten har operasjonsdato 

langt frem i tid.   

 

 

 

Når feltene er utfylt, trykk den grønne knappen 

«Ferdigstille» 

Skjemaet vil nå bli sendt til pasienten elektronisk 

innen påfølgende dag. Pasienten vil motta en SMS fra 

Helse Norge med informasjon. 
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MERK: Om noe ble feil, kan du korrigere 

ved å trykke «Gjenåpne» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgående bestilling av PROM skjema, via Helse Norge 

Om dere ønsker å sende skjemaet elektronisk øyeblikkelig via Helse Norge, kan dette bestilles som en 

«Manuell bestilling av PROMS» 

Dette kan være nyttig om dere har organisert registrering av PROM ved innleggelse. Eller dere ønsker 

at pasienten skal få mulighet til å svare på skjemaet mens de er på preoperativ poliklinikk eller 

pasientskole. 

Etter du har fylt ut «Preoperativ PROM» og trykket ferdigstille, velger du «Tilbake til pasientsiden»  
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Det preoperative skjemaet ligger i skjemaoversikten. Og du trykker på dette symbolet:  

Bestillingsskjema dukker opp: 

- Du velger alternativet «Før operasjon» 

- Ta vekk haken for varsling, slik at boksen er tom, som på bildet under. Da vil pasienten få 

varsling (via Helse Norge)  

- Til slutt trykker du «Bestill» 

 

 

 

Du mottar deretter bekreftelse for foretrukket 

varslingskanal: Helse Norge 
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Omgående bestilling av PROM skjema, med engangskode 

Om dere ønsker å få pasienten til å besvare PROM skjemaet på sykehusets egne nettbrett, når de 

møter opp på klinikken, kan dere generere engangskoder til pasientene.   

På denne måten blir alle pasienten inkludert. Også de som ikke er registrert på Helse Norge.  

Dere kan også bistå pasienten i utfyllingen, om dere har kapasitet.  

 

Når du får opp bestillingsskjemaet, huker du av for «Før operasjon» og trykker bestill.  

Avhukingsboksen for varsling, vil automatisk være forhånds utfylt til å ikke sende varsel til pasienten 

via Helse Norge, men opprette engangskode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du mottar en engangskode som du kan notere og gi til pasienten, for innlogging til PROM-skjemaet.  

PROM skjemaet er tilgjengelig fra en hvilken som helst enhet via nettadressen:  

https://pasientrapportering.nhn.no/proms 
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Pasienten logger seg inn med 

fødselsdato og engangskoden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dere er velkommen til å teste ut de ulike prosedyrene ved å registrere dere selv som pasient. Men 

husk da å slett skjema dere oppretter, ved å trykke på symbolet for sletting:  
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Om samtykke 
For innhenting av PROM data må samtykkeerklæring signeres av pasient.  

Merk at samtykkeerklæringen gjelder for registrering av PROM skjema, men også kirurgskjema som 

ortoped fyller ut og sender inn til Nasjonalt Register for Leddproteser. 

 

Om pasienten ikke ønsker å motta PROM skjemaet, er det likevel viktig å innhente samtykke fra 

pasient. Spørsmålet til pasienten blir om h*n samtykker til at operasjonsdata blir registrert, med 

oppfølgingsspørsmål om de også kan besvare PROM skjemaet.  

 

Merk at dere kan innhente samtykke i ettertid. Men, om pasienten ikke ønsker å signerer 

samtykkeerklæringen ved ankomst til klinikken, må dere logge inn og slette preoperativt skjema og 

PROM skjema.  

 

Lagring av samtykke 
Samtykkeerklæringene lagres i egne avlåste arkivskap på låst kontor eller på sikker dataserver (som 

for eksempel kvalitetsregisterserver) ved det enkelte sykehus, slik at de lett kan gjenfinnes hvis 

Datatilsynet ber om det. 
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