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Nyhetsbrev Julen 2021 

 

Kjære alle som bidrar i HISREG, 

 

På vegne av registerledelsen vil jeg med dette takke for et godt samarbeid i året som gikk, og 

samtidig ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år! 

Som dere kanskje vet trådte jeg inn i stillingen som ny registerkoordinator i midten av november, 

etter Synnøve Rugset. Sammen med meg i registerledelsen er fortsatt Anne-Marte Henriksen som 

faglig leder, samt Mai Lisbeth Berglund som registersekretær.  

Mine snart to måneder i HISREG har vært spennende og lærerike, og jeg synes vi har fått til et godt 

samarbeid allerede! 

 

I desember ble det avholdt både fagrådsmøte og brukermøte på Gardermoen, og jeg må si at disse 

møtene var svært inspirerende! ALLE deltakende enheter (Haukeland, Rikshospitalet, St.Olav, Førde 

og Stavanger) presenterte gode tiltak og har opparbeidet gode rutiner som vil kunne lette arbeidsflyt 

og forbedre kvaliteten i arbeid med HS-pasienten og HISREG. Dere fortjener masse skryt!  

Jeg er derfor svært optimistisk til at det følgende året vil gi oss resultater i form av økt dekningsgrad. 

Og økt dekningsgrad er også hovedfokuset vårt i 2022. Registerledelsen vil derfor jobbe videre for å 

hjelpe registrerende enheter mot å nå dette målet.  I tillegg håper vi at ikke-registrende enheter 

hiver seg med, slik at vi også kan øke tilslutningen.  

Vi jobber videre med å få på plass e-PROM, noe som vil gi pasientene mulighet for å fylle ut 

kontrollskjema elektronisk uavhengig av kontrolltime hos lege. Og som tidligere nevnt, håper vi at 

denne løsningen er rett rundt hjørnet. 

 

Jeg gleder meg til å se hva 2022 bringer for HISREG! 

IGJEN, RIKTIG GOD JUL! 😊 

 

Mvh 

Marita Skogmo Elsebø 

Registerkoordinator HISREG 
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