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Ny versjon av Tonsilleregisteret februar 2022 (Versjon 2.0) 
 

1. Operatører – mulighet til å legge inn hvem som er operatør uten å ha foretatt registeringen 

selv 

På startsiden finnes fanen Operatører. Funksjonen er frivillig å benytte, og er ikke obligatorisk å fylle 

ut.  

 

Dersom man ønsker å benytte funksjonen må man først legge inn alle aktuelle operatører ved å 

trykke på knappen Legg til ny operatør.  

 

 

Skriv inn Fornavn og Etternavn. Trykk deretter 

Lagre og lukk. 

Når du oppretter et nytt Peroperativt skjema 

så vil feltet Operatør komme som første felt 

for utfylling. 

 

Den enkelte operatør kan oppdateres dersom man f.eks. skifter avdeling eller slutter som operatør. 

Man går da inn på knappen  for å foreta endringer for den enkelte operatør. Evt. slette en operatør 

som ikke lengre er aktiv i avdelingen. 

 

 

 

Det er mulighet for å legge inn Spesialist/Ikke 

spesialist, eller skifte tilhørighet til avdeling 

ved å velge Ikke aktiv/Aktiv for aktuelle 

enheter. 
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Når man åpner et peroperativt skjema vil feltet Operatør være første felt for utfylling fra 08.02.2022. 

Feltet kan beholdes tomt, eller fylles ut ved å skrive de 3 første bokstavene i navnet til operatøren. Er 

operatøren nå allerede lagt inn, så vil man komme opp som en valgmulighet. Dersom man ikke finner 

aktuelle operatør på listen, må man gå ut av det peroperativt skjemaet og inn på fanen Operatør for 

å registrere operatøren først. 

For å kunne få oversikt basert på operatører, må man ta en datadump til excel. Dette kan vi i 

registersekretariatet bistå med ved ønske. Ved neste oppgradering av registeret planlegges det for 

flere rapporter, med mulighet med oversikt på operatørnivå tilgjengelig for den registeransvarlige 

ved avdelingen. 

2. Lenker  

Her finnes en direkte adgang til registerets hjemmeside, samt hjemmeside for alle nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre.  

 

3. Opprett pasient med hjelpenummer 

Bruk av Hjelpenummer for pasienter som ikke har norsk fødselsnummer. 

Gå inn på fanen Pasienter -> Trykk deretter på underfanen Opprett pasient med hjelpenummer. 

 

Fyll inn nødvendig informasjon og trykk Opprett pasient: 

  Fortsett ->   
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4. E-PROM på engelsk 

Fra 08.02.2022 bli det mulighet for pasienter/pårørende å besvare spørreskjema etter 30 dager og 6 

mnd på engelsk. Dette vil være som en valgfri mulighet for den enkelte når skjemaet mottas på 

Helsenorge.no eller foretrukket løsning. 

5. Samtykkeløsning endres til en reservasjonsløsning 

For pasienter som inkluderes i Tonsilleregisteret fra 08.02.2022 så vil det ikke lengre kreves skriftlig 

samtykke fra pasient/pårørende.  

Det er utarbeidet et nytt informasjonsskriv til pasient/pårørende som beskriver formål og bakgrunn 

for Tonsilleregisteret, inkludert muligheten til reservasjon. Informasjonsskrivet ligger tilgjengelig på 

registerets hjemmeside. Det bør sørges for at den registrerte/pårørende får den skriftlig 

informasjonen som er nødvendig for at de skal få innsikt i hva inkludering i registeret og retten til å 

motsette seg innebærer. Det anbefales derfor at skrivet utleveres til pasient/pårørende, enten i 

forbindelse med innkallingsbrev eller leveres ut ved oppmøte på avdelingen. De skal ha mulig til 

reservasjon mot å bli registrert i Tonsilleregisteret. Det er derfor avgjørende at dette er kjent.  

Pasient/pårørende vil i utgangspunktet kunne reservere seg på Helsenorge.no, gi beskjed til dere 

som registrer for å foreta reservasjonen i registeret eller alternativ ved å bruke eget skjema for 

innsending til Tonsilleregisteret. Skjema for reservasjon finnes på registerets hjemmeside. 

Bruksanvisning for hvordan å reservere seg på Helsenorge.no vil utarbeides og legges tilgjengelig på 

hjemmesiden til Tonsilleregisteret. 

Dersom pasient/pårørende ønsker å foreta reservasjon via enheten som foretar registrering kan 

dette skje ved å søke opp pasienten i registeret, og deretter markere reservasjon. 

Trykk på pasientens navn (blå linje). Trykk deretter på Endre reservasjonsstatus 

 

 

 

 

Hak av for at Pasienten er reservert mot 

inklusjon. 

Og motsatt; Pasienten er ikke reservert mot 

inklusjon dersom de velger å oppheve en 

tidligere reservasjon. 

Husk å lagre endringer! 

Det vil da skje en automatisk oppdatering av 

reservasjon på helsenorge.no
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Reservasjon fra registrering i Tonsilleregisteret vil ligge tilgjengelig som mulighet på Helsenorge.no 

fra 08.02.0222. Med dagens løsning kan alle reservere seg, eller oppheve reservasjon, uavhengig av 

om de er aktuelle for tonsilleoperasjon per i dag. Det vil da si at de reserverer seg mot framtidig 

mulig registrering.  

Dersom en aktuelle person allerede har reservert seg, vil man få beskjed om dette ved forsøk på 

registrering. Dersom pasient/pårørende ønsker å oppheve reservasjon kan det utføres ved å trykke 

på knappen for Opphev reservasjon. 

 

 

Under fanen Pasienter finnes en egen fane med oversikt over Reserverte pasienter med data. Det vil 

si pasienter som tidligere har blitt registrert, men som i etterkant har reservert seg.  

 

Hvis pasient reserverer seg i Helsenorge-portalen, vil reservasjon sendes over til registeret 

automatisk etter noen sekunder. Det samme gjelder den andre veien også. 

For pasienter som er inkludert før 8.februar 2022 så gjelder fortsatt det skriftlige samtykke som de 

har signert. 


