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Nyhetsbrev Høsten-2022 
 
 

Hei alle sammen! 
 

Denne måneden fyller HISREG hele 10 år som nasjonalt register. Da er det ekstra hyggelig at ePROM 

endelig ble lansert 16.november. Lanseringen ble svært vellykket!  Fra lansering kl.18 og frem til 

midnatt hadde hele 80 pasienter besvart ePROM. Dette er vi veldig fornøyde med, det viser at 

elektroniske løsninger er nødvendige. Den raskeste leverte inn sin besvarelse etter 2 minutter og 41 

sekunder, hvilket er et bevis på at ePROM er enkel og brukervennlig!  

Samtidig som vi kan feire 10-års jubileum, står vi nok en gang i fare for å miste vår nasjonale status 

som medisinsk kvalitetsregister. I slutten av oktober ble faglig leder kalt inn til samtale med 

interregional arbeidsgruppe for å presentere registeret. Per nå venter vi fortsatt på svar på hva som 

vil skje med registeret. Fram til svar foreligger, fortsetter vi driften som normalt. 

Den lave dekningsgraden er en av de største årsakene til at registeret nå står i fare. Vi er 100% 

avhengige av at dere registrerer for å kunne fortsette driften av registeret. Som dere der ser på 

utklippet fra Rapporteket(per 22.11.22) er det så langt registrert færre pasienter i år enn i fjor. 
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Vi har fått utkast til ny dekningsgradsanalyse. Det var liten bedring å spore i denne nye 

dekningsradsanalysen, som kun var fra tall fra 2021. Vi har diskutert dette i fagrådet, og fått 

tilbakemelding om at dette var overraskende, da flere avdelinger har gjort tiltak for å forbedre 

registrering. Vi ser nå at metoden for å beregne dekningsgrad, er lite hensiktsmessig, da man kun skal 

registrere i HISREG ved nye forløp og ved første kontroll. Vi har derfor gjort en manuell opptelling her 

på UNN, og ser at vi egentlig har mer enn 10% bedre dekningsgrad enn det som ble beregnet fra 

Hdir. Vi tror dette også er tilfelle for dere andre!  

Vi hadde planlagt å komme på besøk til dere for å øke fokus og forhåpentligvis bidra til økt 

dekningsgrad. Dessverre er UNN i en krevende økonomisk situasjon og det ble innført reisestopp 

inntil videre. Vi håper nå at vi får gjennomført besøk i løpet av våren -23.  

Noen av dere har kanskje sett på helseregister.no driftsmelding om overgang fra Helseregister til 

FALK. FALK blir da den nye siden man må inn på for å komme inn i HISREG. Det er ikke satt dato for 

overgang og mer info vil komme når vi har det. 

 

Ellers må dere ikke nøle med å ta kontakt med oss dersom det skulle være noe dere lurer på.  

 
 
 

Med vennlig hilsen 
Register for Hidradenitis Suppurativa 
 
 
Anne-Marte Henriksen                              Heidi Margrethe Andreassen 
Faglig leder                                                  Registerkoordinator 
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