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Nyhetsbrev Desember 2017 
 
Kjære kollegaer. 
 
Igjen takk for møte på Gardemoen. Vi i registerledelsen er veldig takknemlige for 
engasjementet og interessen rundt Hidradenitis Suppurativa og HISREG. For oss er det svært 
nyttig å få møte dere som registrerer pasienter og på den måten bli kjent med de 
utfordringer dere møter. Referat fra brukermøtet følger vedlagt dette nyhetsbrevet. 
 
Rapporteket, HISREGs resultattjeneste, er online og kan finnes under den vanlige 
innloggingen via helseregister.no. Der kan hver avdeling hente ut data om egne pasienter 
samt summariske sammenlikninger med resten av landet. Vi er svært fornøyde med at det 
allerede fra lansering er en ganske solid mengde variabler man kan hente ut. Det vil bli 
arbeidet videre med denne tjenesten i fremtiden og dersom det er variabler som mangler 
eller ønskes lagt til bes det om tilbakemelding slik at det kan planlegges til en senere 
oppdatering. For å få tilgang til Rapporteket må hver enkelt bruker søke om tilgang. 
Prosedyre for å gjøre dette legges ved under. 
 
Som nevnt under brukermøtet i november vil det bli endringer i ledelsen i HISREG fra 2018. 
Vi er veldig glade for at Kjersti Danielsen vil være tilknyttet HISREG, og dele oppgaven som 
faglig leder med Nathalie Dufour, fra 1/1-19. Kjersti er hudlege, har en phd innen psoriasis 
epidemiologi, og jobber nå delt i en post doc. Og som hudlege ved Nordnorsk 
Hudlegesenter. Vi tror denne endringen vil være til stor fordel for den videre driften av 
HISREG.  
 
Avslutningsvis ser vi frem til å møte dere igjen, både ved besøk på den enkelte registrerende 
avdeling og til felles møte november 18. De avdelinger som gjerne ønsker besøk, men ikke 
har blitt kontaktet av registerledelsen må gjerne ta kontakt med Øyvind Bremnes, Nathalie 
Dufour eller Mai Lisbet Berglund.  
 
God jul og godt nyttår, registerledelsen: 
Øyvind Bremnes, daglig leder, oyvind.bremnes@unn.no 
Nathalie Dufour, faglig leder, Nathalie_du4@hotmail.com 
 
Prosedyre for tilgang til Rapporteket: 
1. Logg inn på helseregister.no 
2. Velg fane «Søk ny tilgang» 
3. I nedtrekksmeny «Prosjekt» velger du «Rapporteket – HISREG» 
4. I nedtrekksmeny «Organisasjon» velger du din avdeling 
5. Trykk knappen «Send» 
 
Når søknaden er godkjent dukker «Rapporteket – HISREG» opp som et alternativ under 
fanen «Prosjektoversikt». 
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