
NORKAR og den nye registreringsløsningen på MRS  

Den nye registreringsløsningen på MRS fungerer nå greit, og 13 av 17 sykehus er i gang med registrering av sin 

karkirurgiske virksomhet i nye NORKAR. Registreringen er langt fra fullstendig, men vi ser at det registreres hver 

dag og det er bra. Ta kontakt med registeransvarlig eller sekretariatet om det skulle være noen spørsmål knyttet 

til registreringen.  

Vi jobber nå med en ny versjon  (MRS 4) som lanseres i løpet av året. I den nye versjonen vil registreringen være 

enklere. Nye variabler som ikke tidligere har vært mulig å registrere vil komme med og rapportfunksjonen håper 

vi vil motivere til at registreringene blir så komplette som mulig.   

NYHETSBREV FEBRUAR 2015 

Tidsfristen for registrering av data for 2014  er  30. april 2015  

Det er ønskelig med rapportering fra nye NORKAR på MRS for 2014. Siden flere har sine registreringer både i 

nytt og gammelt register har vi forståelse for at det kan bli mye arbeid å få alt registrert på MRS. Vi ber om  at 

dere prioriterer å få registrert  produksjon for carotis i MRS for 2014.  Vi ønsker en mest mulig komplett re-

gistrering og 2015 er det siste året vi tar ut data fra begge innregistreringsløsningene. Datafilen fryses 30.april 

2015, deretter kvalitetssikres data og sykehusene  får tilbakemelding om eventuelle feil som bør rettes opp. 

Offentliggjøring av resultater fra medisinske  

kvalitetsregistre 2014  

Den 15. desember 2014 presenterte helseministeren re-

sultater fra de medisinske kvalitetsregistrene.  

Resultatene er tilgjengelig på sidene til  

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. 

 

Hilsen  Camilla, Wenche og Martin  

www.norkar.no 

 

Velkommen til NORKAR symposium  

NKKFs Vintermøte  

Trysil 13. mars fra kl 16:00-18:00 

 Ny versjon av NORKAR på MRS 4 

 Internasjonalt samarbeid i VASCUNET og 
ICVR 

 Bedre bruk av registerdata og økt forsk-
ningsaktivitet 

 Vinner  av NORKAR konkurranse 2014 

http://www.kvalitetsregistre.no/
http://www.stolav.no/norkar

