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Nyhetsbrev - Juni 2020 
 
Kjære alle som har bidratt til HISREG 

 
Vi kommer forhåpentligvis med en glad nyhet i disse vanskelige tider.  

Registerledelsen til HISREG kan meddele til alle om at ny og forenklet versjon av HISREG er klar til 
lansering 10. juni. Alle deltakende enheter må søke om ny brukertilgang i det nye registeret. 
Gammelt register vil fortsette for å kunne registrere kontrolldata, men muligheten for å starte ny 
registrering vil opphøre. 

Så snart registerløsningen er på plass vil daglig leder være tilgjengelig for opplæring per Skype til de 
som ønsker det. Etter hvert, hvis det vil være ønskelig, vil daglig leder reise til deltakende enheter for 
å bistå med assistanse i form av kvalitetsforbedring for registerarbeid. I tillegg vil hjemmesiden være 
oppdatert med ny registerbeskrivelse og veileder. 

De nye papirskjemaene kan hentes og skrives ut fra hjemmesiden.  

Ny ledelse: 

HISREG har i 2020 fått ny registerledelse som startet med arbeidet i begynnelsen av mars 2020. Ny 
registerledelse med Lars Erik Tunby (sykepleier) som daglig leder og Thrasyvoulos Tzellos (overlege) 
som faglig leder, og fortsettende registersekretær Mai Lisbet Berglund. Sammen startet vi arbeidet 
med å legge en plan for HISREG i 2020.  
Planen ble plutselig forskjøvet veldig pga. Covid-19 situasjonen og ting ble snudd på hodet.  

Fagråd 

HISREG har nå et fagråd med røtter i alle helselandsdelene, og vår nye fagrådsleder er Ingrid Snekvik 
(Helse-Midt).   

Fagrådet ga registerledelsen konsensus for noen endringer i HISREG, noe som var ønsket over lang 
tid. Det ble gjennomført 2 fagrådsmøter på kort tid om hvilke kvalitetsindikatorer som skal brukes og 
endringer som ble gjort for å effektivisere og spare tid for registerarbeidet. Blant annet har vi tatt 
bort HS-skår og erstattet det med iHS4 og HiSCR brukes som effekt-måleverktøy ved kontroll. 

Til tross for Covid-19 fra mars har registerledelsen fått veldig god oppstartshjelp fra SKDE og Helse 
Nord IKT som har loset HISREGs nye ledere gjennom bruk av kvalitetsregistre, kvalitetsindikatorer og 
tekniske utfordringer for registerarbeid.  
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