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  Kontaktinformasjon   
 

 Faglig leder 
Martin Altreuther, martin.altreuther@stolav.no 
Tlf. jobb: 72 82 84 67 
Mobil:     97 15 45 30 

 

 Registerkoordinator 
Wennche Rønning, wenche.ronning@stolav.no 
Tlf. jobb:  72 82 99 32 
Mobil:      46 88 95 67  

 

 Forsker 
Camilla Berge, camilla.berge@stolav.no 
Tlf. jobb 72 82 95 25 
Mobil :   93 46 41 52 

 

 Postadresse 
NORKAR – Norsk Karkirurgisk Register 
St. Olavs Hospital 
MTFS boks 177 
3250 Sluppen 
7006 Trondheim 
 

 Besøksadresse  
Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS) 
Seksjon for medisinske kvalitetsregistre 
Medisinsk teknisk forskningssenter MTFS 

 Edvard Griegs gate 10, 4. etg. 
 7030 Trondheim 

 

 Support NHN – Norsk helsenett 
Hjelp blir gitt mellom klokken 08:00 – 15:30 
Døgnåpent kundesenter for melding av saker. 
Skulle det oppstå problemer med systemet, ber vi deg ta kontakt med NHN kundesenter.  Her vil du 
møte hyggelige og kompetente personer som kan svare på dine spørsmål og sørge for at eventuelle 
feil blir rettet.   
Tlf.: 02017   
kundesenter@nhn.no 
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 Forord  
 
 Historikk og bakgrunn 

 Lokale registre for karkirugisk virksomhet var i drift ved bl.a. Aker Sykehus, Haukeland  Sykehus og 
 Regionsykehuset i Trondheim fra tidlig på 80-tallet. Spesialitetskomiteen i karkirurgi ønsket et 
 landsdekkende register og laget et forslag til felles registreringsskjema.  Deretter ble det utviklet et 
 dataregistreringsprogram, NORVASK, som ble tilbudt alle landets karkirurgiske avdelinger. 
 Registeret fikk imidlertid kun begrenset utbredelse, best dekket var Midt-Norge med ca. 5000 
 registreringer.  
 
 Norsk karkirurgisk forening (NKKF) ga i 1993 kvalitetsutvalget i foreningen i oppdrag å lage et nytt 
 forslag til et karkirurgisk register. Prosjektet ble finansiert gjennom bevilgning fra Den  norske 
 lægeforening, Kvalitetssikringsfond II. Det nye registeret fikk navnet NORKAR og ble bygget opp 
 som et prosedyreregister for karkirurgiske operasjoner og endovaskulære behandlinger, med 
 oppfølging ved 30 dager og ett år.  
 Registerets formål var å dokumentere operasjonsindikasjon, pasientenes risikofaktorer, 
 prosedyren, komplikasjoner og resultater. Det ble bygget opp lokale databaser på hvert 
 medlemssykehus. Deler av opplysningene ble samlet i et sentralt register. Personidentifiserbare 
 pasientdata eller operatørdata ble ikke lagret i sentralregisteret.  
 NORKAR fikk konsesjon fra Datatilsynet 9.1.1996. Alle sykehus som utførte mer enn 50  karkirurgiske 
 prosedyrer i året ble invitert til å delta. Senere ble alle sykehus som utførte karkirurgiske 
 operasjoner invitert, men ikke alle deltok. I 2010 var det 15 deltagende avdelinger. 
 Registreringsskjema og programvare for lokalregisteret ble distribuert gratis til de deltagende 
 avdelingene høsten 1995. Oppstart for NORKAR var 1. januar 1996.  
 Den lokale registreringen gjorde det mulig for hvert sykehus å analysere egne data, mens 
 sentralregisteret ga tilbakemelding om den samlede virksomhet til deltagerne. Data til 
 sentralregisteret ble sendt fra de deltakende avdelingene på diskett, senere på CD med 
 pakket, passordbelagt fil.  
 Registerets drift ble finansiert gjennom medlemsavgift fra de deltagende sykehus, og bevilginger 
 fra NKKF og Sosial- og Helsedirektoratet. Den daglige driften ble utført av sekretær i 50 % stilling, og 
 sentralregisteret har vært lokalisert i Trondheim. Fram til 2010 var Norsk karkirurgisk forening eier 
 av registeret, som hadde eget styre, egne medlemsmøter og et eget budsjett.  
 Overdragelse av eierskap til Helse Midt-Norge RHF ble godkjent i NKKF i 2007 og gjennomført  den 
 7. januar 2010. NORKAR fikk status som nasjonalt kvalitetsregister i 2009. Registeret er en del  av 
 det nasjonale Hjerte- og karregisteret. Databehandler er St, Olavs hospital HF, mens 
 Folkehelseinstitutt (FHI) er databehandlingsansvarlig. 
 
 Hvert deltagende sykehus i NORKAR har egne lokale registeransvarlige som har ansvar for at 
 prosedyrer og rutiner følges ved innhenting og registrering av data.  
 
 Heftet er i to deler: Del I gir en beskrivelse av registeret, del II er en ren brukerveileder.  
 Her finner man nærmere beskrivelse av rutiner for bruk av registeret. 



 
 

       
 

Brukermanual Norsk karkirurgisk register -  NORKAR  5 av 33           MRS 3  28.2.2014  

                                                                                                                  

DEL I REGISTERBESKRIVELSE 
 
1. Registerets formål 

 medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av behandlingen av sykdommer i 
 sirkulasjonsorganene utenom hjertet og kraniet  
  a: måle risiko 
  b: identifisere risikofaktorer og risikomarkører 

 gi støtte til helsepersonell i behandlingsprosessen  

 være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av egne resultater  

 vurdere ressursbruken i behandlingen av sykdommer i sirkulasjonsorganene 

 gi grunnlag for forskning innen primære årsaker til sykdom, effekt av behandling og  
 effekt av forebyggende tiltak 

2. NORKAR på MRS plattform 
 

 Nye NORKAR har blitt utviklet av Helse Midt-Norge IT (HEMIT) på MRS plattform, sammen med 
 mange andre nasjonale kvalitetsregistre. Strukturen på de registrerte data er lite  
 endret, det er fremdeles preoperative data, operasjonsdata og postoperative data. Det er gjort 
 noen endringer og tilpasninger i variabeldefinisjoner for å sikre mest mulig identiske definisjoner 
 både innenfor Hjerte- og karregisteret og mellom NORKAR og VASCUNET, som er et 
 registersamarbeide i Europa. Den største endringen er at registreringen nå skal foregå  online, dvs 
 at behandlende lege og operatør logger på registeret på nett og legger inn data  direkte, slik som 
 det gjøres i SWEDVASC. Videre er det gjort  innskrenkninger i valgbare variabler avhengig av 
 valgene som man har gjort tidligere i registreringsskjemaet for å  få en mest mulig korrekt 
 registrering. Har man for eksempel valgt abdominalt aortaaneurismer (AAA) som 
 operasjonsindikasjon, vil systemet kun akseptere operasjoner for aortaaneurisme som 
 hovedoperasjonskode.  
 Registeret er et rent operasjonsregister for enkeltoperasjoner, pasienter kan altså ikke  følges 
 kronologisk over flere opphold og forskjellige operasjoner.  

 
 Det er tre store pasientgrupper i karkirurgien.  Pasienter med aneurismer, hovedsakelig AAA, 
 pasienter med stenose i halskar og pasienter med stenoser i arterier til   
 underekstremiteter. Registeret har tilsvarende tre hovedgrupper, i tillegg registreres  
 operasjoner for flere andre tilstander i en fjerde samlegruppe med noen færre parametre. 
 
 Registerets fire moduler:  
 1. AAA Abdominale aortaaneurismer 
  2. CAROTIS Stenose på arteria carotis 
  3. UNDEREKSTREMITET Arteriell insuffisiens i bekken eller underekstremiteter 
  4. DIVERSE  Andre karoperasjoner 
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3. NORKAR Medisinsk Kvalitetsregister – en del av Nasjonalt Hjerte- og karregister 
   
  HEMIT har laget en felles teknisk plattform for nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  

Plattformløsningen er web-basert og er tilgjengelig for NORKAR via Norsk Helsenett.   
For å få tilgang til å legge in data i NORKAR, må det opprettes en konto brukerkonto (profil) hos 
Helseregister.no.  Se side 7, Del II brukerveiledning 

 Registeret kobles opp mot ulike tjenester – Folkeregisteret, NPR og Dødsårsaksregisteret. 
 Løsningen med et tjenestebasert register (MRS plattformen er tjenestebasert) etter  
 anbefaling fra nasjonalt IKT (Informasjon og kommunikasjonsteknologi), er felles for hele det 
 nasjonale Hjerte- og karregisteret.  I tjenestebaserte registre har man tilgang til nettet hele tiden.  
 De registrerte dataene sendes til nasjonal database ved lagring/ferdigstilling. 
 
 

    
 Fig. 1. Trykk lås symbolet under hurtigvalg for å ferdigstille skjemaet 
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 Fig. 2.  Ny boks kommer opp. Trykk JA for å ferdigstille skjemaet.   
  Skjemaet sendes til nasjonalt nivå. 
 

Dataregistreringsprogrammet har nøye kvalitetskontroll på registreringene slik at de ikke 
 godkjennes dersom de ikke er komplette, eller har logiske feil.  Det er valgt en løsning med 
obligatorisk avkryssing, og noen variable har forhåndsgitte valg. 
For eksempel: 
Ut fra opplysninger om indikasjon og prosedyre er det lagt inn noen begrensede valg. 
 Det registreres persondata, preoperative data, operasjonsdata og postoperative data, i tråd med 
tidligere NORKAR skjema. Hver skjemadel åpnes som egen modul som må ferdigstilles for å få lagret 
og avsluttet registreringen. 
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4. Faglig ledelse og databehandleransvar  
 
 Registerets faglige ledelse består av en styringsgruppe med medlemmer fra det karkirurgiske 
 fagmiljøet og en representant fra intervensjonsradiologisk fagmiljø.  Hver helseregion er representert 
 i styret, Helse Sør-Øst med 2 representanter. Norsk karkirurgisk forening er  representert. Leder velges 
 blant medlemmene.  
 Styringsgruppen velges fra referansegruppen hvor alle medlemssykehus er representert ved lokal 
 registeransvarlig. I tillegg til geografisk representasjon skal det til enhver tid være representasjon  av 
 både gruppe I og gruppe II avdelinger.  
 Registeret er underlagt Fagavdelingen ved St Olavs Hospital HF som er databehandler. 
 Databehandlingsansvarlig er Folkehelseinstitutt (FHI). Forholdet er regulert i databehandleravtalen 
 mellom FHI og St. Olavs Hospital HF. Forholdet mellom registeret og deltagende avdelinger er regulert i 
 dataleverandøravtale.  
 
 4.1   Styringsgruppens medlemmer:  

 
  Martin Altreuther, Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital (leder)  
  Camilla Berge, Seksjon for medisinske kvalitetsregistre, St. Olavs Hospital (forsker)  
  Erik Halbakken, Kirurgisk avdeling, Sykehuset Vestfold, (Styrerepresentant) 
  Knut E Kjørstad, Kar-thoraxkirurgisk avdeling, UNN (Styrerepresentant) 
  Elin Laxdal, Karkirurgisk avdeling, Haukeland  universitetssykehus (Styrerepresentant) 
  Arne Seternes, Kirurgisk klinikk, St Olavs Hospital (NKKF’s representant) 
   Eivind Kaare Osnes, Karkirurgisk avdeling, OUS, Aker (Styrerepresentant) 
  Anne Sofie Larsen, Røntgenavdelingen, Sykehuset Østfold, (NFIR’s representant) 
 
 4.2  Styringsgruppens oppgaver 
  

 øverste ansvarlige for faglig utvikling og implementering, og derved sikre at  registeret 
 brukes som instrument for å gjennomføre kvalitetsforbedringer 

 sørge for at gjeldende retningslinjer, lovverk og krav til medisinske registre følges 

 ta stilling til åpenhet/offentliggjøring 

 være ansvarlig for at det leveres regelmessige rapporter 

 sørge for at fagmiljøet med ansvar for utvikling og vedlikehold av registeret gis 
 tilstrekkelig ressurser, kapasitet og kompetanse til å sikre data – og   
 analysekvalitet 

 forvalte og tildele forskningsproblemstillinger fra registeret 

 være ansvarlig for vurdering av søknader om utlevering av data fra registeret 

 forvalte midler som tilfaller registeret, samt synliggjøre registerets behov for midler 
 til utvikling og drift 
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5.  Referansegruppens representanter  
  

 Akershus Universitetssykehus HF                                    Tonje Berglund     
   Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehuset Elin Laxdahl          
 Helse-Fonna HF, Haugesund Sjukehus  Helge Espelid 
 Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus Jens Evjensvold 
 Helse Møre og Romsdal HF, Molde sjukehus Terje Hasselgård 
 Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus Jan Andreas Weber-Laumann 

 Nordlandssykehuset HF, Bodø sykehus   Geir Torvik Jørgensen 
 OUS HF, Aker sykehus Tor Flørenes    

    OUS HF, Rikshospitalet Kirsten Krohg Sørensen 
 St. Olav’s Hospital HF, Universitetet i Trondheim   Torbjørn Dahl    
 Sykehuset Innlandet HF, Hamar sykehus                 Ulf Markstrøm 
 Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg sykehus Erik Halbakken  
 Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad sykehus   Ola Urnes 
 Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand sykehus   Zoran Ristic 
 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Knut Eivind Kjørstad 
 Universitetssykehuset i Stavanger HF Erik Nordang 

 Vestre Viken HF, Drammen sykehus Karsten Myhre                                                                  
   

 5.1  Referansegruppens oppgaver 
  Referansegruppen består av de lokale registeransvarlige for NORKAR. Gruppen er  
  styrets rådgivende organ.  
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DEL II BRUKERVEILEDNIG 
Portal 
 

6. Innlogging Helseregister.no 
 https://helseregister.no 
  
 Før man kan starte registrering i registeret, trenger man egen brukerkonto (profil). 
 Dette skaffer du ved å sende søknad om konto via portalen Helseregister.no 
 Registrering av bruker på Helseregister.no gjøres kun en gang. 
  

1. Åpne nettleseren din 
2. Fjern det som eventuelt står i adressefeltet og skriv inn adressen helseregister.no 
 Nettleseren din vil nå hente forsiden til helseregister.no 
 NB! Nettstedet kan kun nås via institusjoner tilknyttet Norsk helsenett 
3. Ny bruker: 
 Trykk ”Ny bruker” på menyen for å åpne siden der du bestiller tilgang/konto.  
 En ny side åpnes. Velg NORKAR som det prosjektet du ønsker tilgang til 
 NB! Fyll inn navn både på HF og sykehus, oppgi den e-postadressen du bruker på jobb og et 
 mobilnummer som kan brukes i forbindelse med pålogging på registeret. 
4. Du vil motta en e-post fra Helseregister.no med et helseregisterpassord når din bruker er 
 godkjent av en brukeradministrator. Helseregisterpassordet brukes sammen med eget 
 brukernavn ved pålogging til Norsk helsenett.no første gang, eller til du velger å endre det. 

   
    

https://helseregister.no/
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 6.1  Ny bruker  
 

     
   Bilde 1 Fyll ut skjemaet og trykk SEND SKJEMA 
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 6.2 Glemt passord:  
 

    
    Bilde 1.  Legg inn brukernavn, velg Glemt passord. 
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 6.3 Nytt passord 
 

     
   Bilde 2. Legg inn brukernavn under Nytt passord. Trykk Send og et nytt passord vil bli  
     sendt til din registrerte e-postadresse.
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  6.4 Bytt passord: 
  

  
 Bilde 1. Logg inn med brukernavn og passord. Velg Min side. 
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  Bilde 2. Velg: Bytt passord 

 

 
  Bilde 3. Gjør ønskede endringer og velg: Oppdater, passordet oppdateres. 
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7. Innlogging Norsk helsenett.no 

  
 Registrering av karkirurgisk behandling gjøres på: 
 https://mrs.nhn.no/Norkarregister 

  
 

  
 Bilde 1.  Legg inn med brukernavn og passord du opprettet på Helseregister.no 

 og trykk Logg på. Det kommer melding om at engangspassord blir  
 sendt til  brukerens mobil per SMS.  Nytt bilde for å skrive inn passordet  
 kommer opp. 

 

https://mrs.nhn.no/Norkarregister
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  Bilde 2. Skriv inn passordet som er mottatt per SMS og trykk Verify. 
     Du kommer nå inn på NORKAR startside. Om du har flere mulige  
     Roller i registeret, kommer det opp en side til hvor rollen kan velges. 

 

  
   
  Bilde 3. Trykk på din rolle (f.eks. pasientansvarlig eller registeransvarlig) under  
    Select role. Rollene er forhåndsvalgt og kan ikke endres. 
    Dette bildet vil kun vises hvis brukeren har mer enn én rolle i registeret.  
    Velg rolle og trykk Select.  Du kommer nå inn på NORKAR’s startside.  
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8.  Hovedmeny  
 

  
 
 På venstre side av skjermbildet har man valgmulighetene: 
 
 Pasientsøk:   Søk opp pasient ved å bruke pasientens fødselsnummer (11  
     siffer). 
 Startside:   Ved å trykke på denne avbryter du den registreringen du holder  
     på med og går tilbake til velkomstsiden. 
 Avansert søk:   Du kan søke pasienten opp direkte ved å skrive inn   
     fødselsnummer  
     (11 siffer), og/eller søke med kombinasjonen navn + etternavn +  
     fødselsdato. 
 Mine siste 100 pasienter: En liste over pasienter du sist har vært inne på. 
 Rapporter:   Personidentifiserbar Exceldump og noen enkle rapporter. 
 Registreringer:  Viser registreringer du har tilgang til å se 
 Logg ut:   For å avslutte programmet. 
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 8.1 Start registrering: 

 

          
  Bilde 1  Legg inn pasientens fødselsnummer, 11 siffer, i feltet PASIENTSØK  
   øverst til venstre i bildet, klikk deretter søk for å gå videre. Se bilde 1. 
   

  
 Bilde 2 Velg skjema og start registrering. 
   Pasientinformasjonen i bildet overføres direkte fra folkeregisteret.
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 8.2 Registrer operatør:  

 

  
 Bilde 1  Gå til startsiden velg:  ”Operatørregister”: Klikk + Legg til operatør. 
   Registrer: Fornavn – Etternavn. Ikke spesialist, Spesialist i karkirurgi,  
   eller spesialist i radiologi. 
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 Bilde 2.   Velg LAGRE eller AVBRYT
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 8.3 Kontrollskjema  
 

  
  Bilde 1 Velg skjema og start registrering: 

  Lokalsykehusene skal fylle ut kontrollskjema for 30 dagers kontroll (  /  1 uke)  

  og 1 års kontroll (1 år  1 mnd.  6 mnd.) etter operasjonen.  
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9.   Symbolforklaringer 
 

  Lukk/ ferdigstill skjema   Kun registeransvarlig ved hver enhet skal ha  
       denne tilgangen.  Kan se på lokale rapporter 
  
 

  Slett oppholdet/skjema  Pasientansvarlig, de som registrerer ved enheten,  
       skal ha denne tilgangen.  Kan se på lokale   
       rapporter 
 

  Gjenåpne oppholdet/åpne skjema Tilgang kun på nasjonalt nivå 
 
 
 
  Trykk ”Nytt sykdomstilfelle” for å registrere et nytt opphold.  
 

 
10.  Valideringsregler 

  Intern validering: 
  En del begrensende valgmuligheter i registeret 

    

   Ekstern validering:  
 Regelmessig samkjøring med: NPR (Norsk pasientregister) og  
  DÅR (Dødsårsaksregisteret). 

  

11.  Bruk av hurtigtaster i nettversjon 
 

  Tips til rask registrering:  
  - Bruk tabulator-tasten for å trykke deg gjennom alle variablene.  
 
 
 
 
 
 
 
. 
  

 
 

Hurtigtaster Funksjon 

Alt + L Lagre 

Alt + S Ferdigstill 

Alt + O Til oversikten 

Alt + F Forrige 

Alt + N Neste 

Ctrl + F Søk etter 

Ctrl + Home Gå til øverst på siden 

Ctrl + End Gå til nederst på 
siden 
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12. Komplikasjonsskjema 
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13. Rapporter 
 Det enkelte sykehus har kun tilgang til å ta ut rapporter på egne data. 
 Lokal exceldump, personidentifiserbar, og noen enkle, grafisk framstilte rapporter er det foreløpige 
 utvalget.  Styret vil framover jobbe med rapportutvalget i samarbeide med SKDE og /eller HEMIT. 

 
 Personidentifiserbar datadump 
 
 Oppskriften nedenfor er slik den kommer opp i Internett Explorer 8 og 9 
 MRS støtter to typer datadump-rapport: Vanlig datadump og personidentifiserbar datadump.  Begge 
 metodene gir en kommaseparert fil som output, mens den personidentifiserbare typen skiller seg ut 
 på to måter: 
 den inneholder personidentifiserbare data, dvs. 11-siffers fødselsnummer 
 den ligger pakket i en zip-fil, som igjen er kryptert 
 Starte nedlasting 
 For å laste ned en personidentifiserbar datadump, må du gå til siden Rapporter i MRS. Her må  du 
 velge startdato for datadump-rapporten 
 velge sluttdato for datadump-rapporten 
 krysse av for «Lagre personidentifiserbar fil» (se Figur 1) 
 

 
 Figur 1.  Datadump-rapport til csv-fil 
 Når du krysser av for «Lagre personidentifiserbar fil», må du bekrefte at du er inneforstått med 
 ansvaret det medfører å handtere data av den typen du vil laste ned. Les innholdet nøye før du 
 krysser av for at du har lest og forstått innholdet. 
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 Figur 2. Kryss av for å ha forstått ansvar ved å ta ut filen 
 
 Klikk på knappen «Generer rapport» for å begynne nedlastingen av datadumpen. 

 
 Figur 3. Trykk på "Generer rapport" 
 
 Nedlasting foregår 
 Nå vil det dukke opp et nytt vindu, der en har en gul linje øverst i bildet med teksten «Internet 
 Explorer har blokkert dette området fra å laste ned filer til datamaskinen, for å bedre 
 sikkerheten.  Klikk her for alternativer» og velg last ned fil. 
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 Figur 4. Internet Explorer har blokkert dette området 
 
 Klikk på linjen og velg «Last ned fil…». 
 Dersom feilmeldingen som vist under i Figur 5 dukker opp, klikker man «Prøv på nytt» 
 

  
 Figur 5. Webleseren må sende på nytt opplysningene 

 
 Velg så «Lagre» under dialogboksen «Filnedlasting». 
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 Figur 6. Lagre fil 
 
  
 
 
 Når du har startet nedlastingen, vil nettleseren vise en side som vist i Figur 7. 

  
 Figur 7. Skjermbildet som vises under nedlasting 
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 Figur 8. Nedlasting fullført, velg "Åpne mappe" 
 
 Når du har lastet ned fila, trenger du et verktøy som kan pakke ut zip-filer med støtte for AES 
 256- bits filkryptering. Dette kan f.eks. være 7-Zip, WinZip eller WinRar. Vær oppmerksom på at 
 den innebygde støtten for zip-filer i Windows ikke vil la deg pakke ut en slik fil. Bruk passordet  
 (i eksemplet over ILYW MIFH EPEI JXNG) fra skjermbildet (store bokstaver, uten mellomrom, hus 
 å fjerne eventuelle mellomrom på slutten av passordet) for å pakke ut innholdet i fila. 
 Med 7-Zip pakkes fila ut ved å høyreklikke på denne, velge 7-Zip og «Pakk ut». 
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 Figur 9. Pakke ut zip-fil med 7-Zip 
 
 Kopier over passordet, angi dette uten mellomrom. Det er viktig ikke å ha noen mellomrom etter 
 passordet. 
 

  
 Figur 10. Kopier og lim inn passord, ingen mellomrom 
 
 Etter at fila har blitt pakket ut, bør du stenge nettleseren, slik at siden med passord ikke lenger 
 er tilgjengelig i datamaskinens minne. 
 Datadumpen ligger nå i en egen mappe med samme navn som zip-fil. 
 Dersom personnummeret i excel-fila viser kun ti siffer, er dette fordi 0 foran mangler.  
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 Se Figur 11 (i eksemplet er det ikke reelle personnummer). 
 

  
 Figur 11. 0 mangler først i personnummer 
 
  



 
 

       
 

Brukermanual Norsk karkirurgisk register -  NORKAR  32 av 33           MRS 3  28.2.2014  

                                                                                                                  

 Uttakslogg 
 Alle uttak fra databasen (også de ikke-personidentifiserbare) blir logget i systemet. For å gjøre 
 det enkelt å sjekke hvem som har gjort uttak av personidentifiserbare data, er det laget et  eget 
 skjermbilde for dette. Klikk på «Vis uttakslogg» for å se en oversikt over de (siste 100) slike uttak 
 som er gjort fra registeret. 

  
 Figur 12. Logg som viser uttak av personidentifiserbare data 
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14. Endringslogg 

 
   
   
 
 

  
 
  



 
 

       
 

Brukermanual Norsk karkirurgisk register -  NORKAR  34 av 33           MRS 3  28.2.2014  

                                                                                                                  

KJENTE FEIL VED PRODUKSJONSSETTING 
 

AAA modul Ved lagring av kontrollskjema i AAA modul 
er det mulig at man får spørsmål om å sette 
amputasjonsside til samme side som 
operasjonsside, selv om det ikke er satt side 
i hovedskjema. 

I70.2 Man kan ikke registrere behandlingskode 
I70.2 men må spesifisere I70.20 eller I70.21. 
I tillegg overskriver informasjonen om dette 
avviket innholdet i feltet og må korrigeres. 
  

Endring av behandlingsdato og/eller 
prosedyrekode i tidligere registrerte 
behandlingsskjema. 

Kontrollskjema oppdateres ikke automatisk 
slik som i gammel versjon av NORKAR. 
Kontrollskjema må slettes for så å legges inn 
på nytt med de endrede data 
 

 


