
Ny versjon av NORKAR på MRS  

Da er den nye versjonen av NORKAR lansert.  

Viktigste endringer fra forrige versjon: 

 Korrigert  SERUS-rapporten 

 Korrigert sidehenvisning  

 Endret målemetode for HbA1C—lagt til kalkulator  

 Pasientrapporterte skjema (PROM) inn i preoperative 
data (EQ5D/VASCUQoL6)  

 Endret regler for automatisk utsendelse av PROM  

 Oppdatert kodeverk 

 Korrigert  variabelnavn og rekkefølge i datadump 

 

Brukermanual er oppdatert og inneholder nå en liste over 

hvilke variable som inngår i NORKAR. 

 

Feb. 2019 

Nye nettsider Norkar.no 

Registeret har oppdatert nettsidene. Det er ryddet 
opp i gamle linker og nettsidene er nå oppdatert. 

Dersom det er innspill på innhold tar registersekreta-
riatet gladelig imot tips og kreative innspill.  

NORKAR resultater  

NORKAR har oppdatert datagrunnlaget og viser nå 
preliminære data for hele 2018 på Resultatportalen. 

Sekretariatet  jobber med å lage tertialrapporter ala 
statusrapport som ble sendt ut i januar. 

NORKAR på - 
NKKFs  VINTERMØTE 2019 

Fredag  15.3  
kl 0800– 0950  
Velkommen! 

Innlogging NORKAR på  MRS 
https://mrs.nhn.no/ 

Endring i registersekretariatet 

Turi  har fra 1. mai. permisjon i 50 %  i 1 år, for å jobbe i det Nasjonale 
servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre som nasjonal koordinator 
for Resultatportalen. Hun vil fremdeles ha arbeidsted ved seksjonen. 
Det vil komme inn en vikar for henne i denne perioden. 

Innregistrering av data for 2018 
- Kvalitetssikring på trappene 

Da er fristen for innregi-
strering forfalt og det ser 
ut til at de fleste har klart 
å registrer inn sine data i 
tide. Dette er veldig bra 
for oss som skal i gang 
med kvalitetssikring.  
Takk for god innsats.  

Nasjonal fil fryses for kvalitetssikring og prelimi-
nære analyser nå. Sekretariatet returnerer skje-
ma ved ev. mangler og avvik som bør rettes 
opp.  
Retur av skjema vil skje i MRS og dere må derfor 
sjekke opp ev. returnerte skjema.  Registeret vil 
sende en påminnelse på e-post. 

Nasjonal fil oversendes FHI for dekningsgrads-
analyse 30.april, ev opprettinger må derfor 
være ferdig 26.april. 

Hilsen fra Turi, Wenche og Martin 

https://stolav.no/seksjon/NORKAR/Documents/2019%20NORKAR%20Brukermanual.pdf
https://stolav.no/fag-og-forskning/medisinske-kvalitetsregistre/norkar
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/712/resultater
https://stolav.no/fag-og-forskning/medisinske-kvalitetsregistre/norkar
https://mrs.nhn.no/



