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Forord

Norsk nakke- og ryggregister (NNRR) har som mål å bedre kvaliteten på behandlingen av pasienter med  
nakke- og ryggplager ved norske sykehus, og gi handlingsgrunnlag for offentlige myndigheter. Målgruppen 
er voksne pasienter med nakke- og ryggproblemer som henvises til de tverrfaglige nakke- og   
ryggpoliklinikkene i spesialisthelsetjenesten. 

Hensikten med registeret er å få en oversikt over pasientgrunnlaget med regionale variasjoner og evaluere 
tjenestetilbudet ved hvert enkelt sykehus. 

Styringsgruppen for registeret har det faglige ansvaret. Databehandlingsansvarlig er Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF. Hvert deltakende sykehus har egne lokale registeransvarlige som har ansvar for at  
prosedyrer og rutiner følges. 

Dette informasjonsheftet har to deler. I del 1 gis en beskrivelse av registeret. Del 2 er en brukerveiledning 
som gir oversikt over prosedyrer og rutiner for bruk av registeret. 
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DEL 1 REGISTERBESKRIVELSE

Innledning

Bakgrunn og formål
Muskel-skjelettlidelser utgjør en stigende andel av sykdomsbildet for befolkningen over 16 år og er 
årsak til 50 % av alle sykemeldinger. De største diagnosegruppene er nakke- og rygglidelser. Ca. 80 % av  
befolkningen oppgir å ha hatt ryggplager i løpet av det siste året, og rygglidelser er den vanligst årsaken 
til uførepensjon for personer under 40 år. Nakke- og rygglidelser anslås å koste samfunnet   
ca. 40 milliarder kroner årlig. De menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser er derfor  
betydelige. Hoveddelen av de med langvarig forløp blir vurdert eller behandlet i spesialisthelse-
tjenesten. Denne gruppen representerer en særlig utfordring, og står for ca. 90 % av totalkostnadene 
i samfunnet. De eksakte faktorene som medfører at lidelsene får et selvbegrensende forløp hos de 
fleste, mens en del utvikler kroniske smerter og betydelige funksjonstap, er delvis ukjent. Det finns 
mange forskjellige ikke-operative behandlinger men kunnskapsgrunnlaget med hensyn til effektive 
behandlingsstrategier er for svakt.   
Norsk nakke- og ryggregister (NNRR) er et nasjonalt kvalitetsregister som omfatter de tverrfaglige  
nakke- og ryggpoliklinikkene ved universitetssykehusene. Formålet er å bedre kvaliteten på  
pasientbehandlingen ved hvert enkelt sykehus og gi handlingsgrunnlag for offentlige myndigheter.  
Registeret vil bidra med medisinsk og samfunnsmessig evaluering av strukturen i tjenestetilbudet,  
karakteristika ved pasientene, behandlingsprosessene og resultatene etter behandling. Etableringen 
av registeret har bred støtte i fagmiljøet fysikalsk medisin og rehabilitering, og fikk i 2010 konsesjon fra 
Datatilsynet som et nasjonalt register. Pilotregistrering vil starte fra juni 2014. 

Det er lagt vekt på at de enkelte sykehus skal ha et eierforhold til egen data og skal kunne presentere 
og bearbeide dem selvstendig. 
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Organisering og drift av registeret

Databehandlingsansvarlig
Databehandlingsansvarlig og eier av registeret er administrerende direktør ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF.

Økonomi             
Etablering og drift av registeret er finansiert av Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF. 

Registeret er faglig uavhengig og kan ikke motta økonomisk eller annen støtte fra industrien eller 
lignende interesser. 

Administrativt og faglig ansvar
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har det administrative ansvaret for registeret, mens  
styringsgruppen har det faglige ansvaret. Daglig ledelse lokaliseres til Rehabiliteringsklinikken,  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. På registerets web-side www.nakkeryggreg.no er det mer og 
oppdatert informasjon om styringsgruppens sammensetning.

Sekretariatsfunksjon og daglig ledelse av registeret er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF. 

Lokalt ansvarlig på det enkelte sykehus
Lokalt registreringsansvarlig er den personen som avdelingsleder/klinikkleder  utpeker som ansvarlig 
for at innsamling og håndtering av data skjer i henhold til konsesjon fra datatilsynet.  
Det er lokal registreringsansvarlig ved den enkelte poliklinikk sitt ansvar å sørge for registreringen 
foregår som angitt i Brukerveiledningen senere i dette heftet (side 14), og at samtykkeerklæring er 
korrekt utfylt.

Styringsgruppe
Styringsgruppen og dens leder oppnevnes av administrerende direktør ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF. Medlemmene av styringsgruppen oppnevnes for en periode på to år med mulighet 
for forlengelse. Alle RHF og Norsk Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering skal være represen-
tert. Leder for registeret skal være sekretariat for styringsgruppen. 

Styringsgruppen vil få ansvar for: 

• Å forvalte delegert konsesjon for registeret.

• Sørge for at fagmiljøer med ansvar for utvikling og vedlikehold av registeret gis tilstrekkelig 

 kapasitet og kompetanse til å sikre data- og analysekvalitet.

• Være øverste ansvarlig for faglig utvikling og implementering av registeret.

• Forvalte og tildele forskningsproblemstillinger fra registeret.
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Interessekonflikter
Medlemmer av styringsgruppen må opplyse om interesser i institusjoner, organisasjoner eller 
næringsvirksomhet som kan komme i konflikt med medlemmers faglige uavhengighet. 

Sykehus som er med i registreringen        
Innenfor spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering er det tatt initiativ til et felles nasjonalt  
register med basis i de tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikkene ved Universitetssykehuset  
Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Oslo Universitetssykehus Ullevål, Haukeland Universitetssykehus og 
Sykehuset i Vestfold, avdeling Stavern.

Målgruppe
Pasientgruppen som omfattes av registeret.

Registeret inkluderer alle voksne pasienter med nakke- og ryggproblemer som kommer til konsulta-
sjon ved en av poliklinikkene som er bruker av registeret. Etter pilot-perioden vil flere tverrfaglige  
nakke- og ryggpoliklinikker delta i registreringen.  

Eksklusjonskriterier
Manglende samtykke.

Rutiner for skriftlig samtykke

Registeret er samtykkebasert. Det stilles krav til skriftlig samtykke for at registreringen av pasientdata 
skal være lovlig. Data leveres til registeret dersom pasienten samtykker skriftlig  til deltakelse i regis-
teret og til at data kan benyttes til eventuell forskning. Samtykkeerklæringen inneholder informasjon 
til pasienten om hvilken type data som blir registret og hva disse skal brukes til. Samtykkeskjema skal 
oppbevares i låsbart skap eller på et sikkert område i skannet versjon. 

Den som samler inn samtykkeerklæringen må sjekke at pasienten har tatt stilling til om personopplys-
ningene kan brukes til kvalitetssikring og forskning, og at skjemaet er signert. 
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Datakvalitet
God datakvalitet er avgjørende for at registeret skal kunne brukes i kvalitetssikrings- og forsknings- 
sammenheng. For å sikre høy kvalitet på data og dermed en høy kvalitet på registeret må  
registreringene på poliklinikkene innarbeides i de daglige rutinene. 

Registerets design
Registeret er samtykkebasert og bruker kliniske effektmål som kvalitetsindikatorer. 

Ved første konsultasjon på poliklinikken fyller pasienten og helsepersonell (lege eller annen faggruppe) 
ut et spørreskjema. Dette skal fortrinnsvis skje direkte elektronisk på pc beregnet til formålet, men det 
kan også brukes spørreskjema på papir som så legges inn elektronisk i etterkant, eller som skannes for 
import til registerdata. 

De viktigste kvalitetsmålene
Registeret vil framskaffe ny kunnskap om pasienter med nakke- og ryggproblemer med tanke på   
medisinske forhold og hva som påvirker forløpet. I tillegg til sykefravær og tilbakevending til arbeid, 
er de beste kvalitetsindikatorer kliniske effektmål i form av pasientenes beskrivelse av fungering i  
dagliglivet, smerteintensitet og smerteutbredelse, psykisk helse, helserelatert livskvalitet og nytte av 
behandlingen.  
For å fange opp endring er registreringen prospektiv, med innsamling av data både før og etter  
behandling. 

Demografiske og medisinske data
Forskjeller i pasientpopulasjonene med hensyn til demografiske data, risikofaktorer og medisinsk  
informasjon registreres. Dette er viktig for å beskrive pasientgruppen, og for analyser hvor en ønsker å 
justere effektmål i forhold til bakenforliggende forskjeller i populasjonene.

Forløpsdata
Det registreres hvilken type utredning og/eller behandling pasienten har fått. 

Etterkontroll 
Etter 6 måneder vil den sentrale registerenheten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF sende ut et 
spørreskjema per post til pasienten. 

Kvalitet i relasjon til forskning
For å få til grundige kvalitetsanalyser oppfordres det til å bruke metoder fra klinisk forskning.  
Samtykkeerklæringen gir åpning for klinisk forskning knyttet til registeret. For optimal datakvalitet er 
det derfor viktig at det etableres rutiner slik at skjema og samtykkeerklæringer er fullstendig utfylt.  
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Rapporter
Sykehusene som avgir data til registeret vil få tilgang til sine egne data for bruk til kvalitetssikrings-
arbeid internt på den enkelte avdeling. 

Sikkerhet og personvern
Rutiner for sikker overføring og lagring av helseopplysninger 
Norsk Helsenett, har i samarbeid med Hemit, St. Olavs Hospital,  og sikkerhets- 
ansvarlige i regionen ansvar for implementering og sikker drift av registerdatabasen. 

Registreringen vil skje ved bruk av standard nettlesere. Registreringssystemet vil benytte kryptert 
forbindelse mellom nettleser og tjener (datalager) basert på digitale sertifikater. 
Data lagres på maskinvare som ligger bakom flere brannmurer. 

Ved lagring av pasientskjema vil disse bli tilgjengelig kun for den aktuelle institusjon, men vil ikke 
kunne redigeres. Brukerne vil derfor ha tilgang til egne data og vil i tillegg hvis de ønsker dette kunne få 
utlevert rapporter utarbeidet ved Norsk nakke- og ryggregister.

Samtykke
Det stilles krav til skriftlig samtykke for at registrering av pasientdata skal være lovlig.
Samtykkeerklæringen inneholder informasjon til pasienten om hvilken type data som blir registrert og 
hva disse skal brukes til.

Konsesjon
Norsk nakke- og ryggregister har konsesjon fra Datatilsynet for 
behandling av helseopplysninger. 
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DEL 2 BRUKERVEILEDNING

Samtykkeskjema
Samtykkeskjema gis til pasienten ved konsultasjon ved sykehuset, eller det sendes med innkalling til 
timen og ber pasienten ta med signert skjema. 

Spørreskjema til pasient
Pasientene fyller inn opplysninger i registeret elektronisk på en egnet datamaskin på poliklinikken. For 
å få tilgang til eget elektronisk skjema får pasientene en engangskode som hentes ut av systemet av 
sekretær. 

Spørreskjema til pasient kan også fylles ut på papir, og opplysningene vil da bli registrert elektronisk av 
ansvarlige på poliklinikken, eller skjema skannes inn og data importeres til registeret. 

Personene som bidrar i registreringen eller samler inn skjema bør kontrollere at alle punkter er fylt ut. 

Registreringsskjema til helsepersonell
Helsepersonell registrerer inn pasientopplysninger elektronisk. Ved enheter der dette ikke er mulig vil 
det brukes papirskjema og innskanning av data. 
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Brukermanual for tilgang til helseregister.no  
innenfor Norsk Helsenett
Behovet for medisinske kvalitetsregistre har vært økende, og alle helseregioner er oppfordret til å  
etablere nasjonale kvalitetsregistre.

For å kunne imøtekomme de tekniske utfordringene ved kvalitetsregistre med databehandleransvar i 
Helse Nord, har Helse Nord IKT i samarbeid med Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
utviklet helseregister.no. Helseregister.no er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og  
multisenterstudier, hvor innsamling skjer via sikrede webløsninger tilknyttet en felles portal på Norsk  
Helsenett. 

Brukerkonto

Før du kan starte registrering i registeret trenger du egen brukerkonto (profil). Dette skaffer du ved å 
sende inn søknad om konto via portalen mrs.nhn.no. Følg den beskrevne fremgangsmåten. 

1
Fjern det som eventuelt står 
i adressefeltet og skriv inn 
adressen mrs.nhn.no

NB! nettstedet kan kun nås  
via institusjoner tilknyttet
Norsk Helsenett.

2
Klikk på «Ny bruker» på 
menyen for å åpne siden der 
du bestiller konto. Se side 12.

Glemt passord
Hvis du har glemt passordet 
får du nytt ved å klikke på 
«Glemt passord». Tast inn 
brukernavnet ditt og du vil få 
tilsendt nytt passord via  
e-post.
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Søknadsskjema for tilgang

OBS! Om ett eller flere felt mangler data vil du ikke få sendt skjema for bestilling av konto. Fyll da ut 
det som mangler/er feil og forsøk igjen. Om du ikke finner rett Region og organisasjon, velg da først 
«Annet»,og legg inn din organisasjon. 

Når bestillingen er sendt vil vinduet i nettleseren oppdateres, feltene tømmes og  teksten «Søknaden er 
sendt og vil bli behandlet så snart som mulig» vises under «Send» knappen. 

Bekreftelse sendes deg via sms eller til oppgitt e-postadresse etter at brukerkonto er opprettet. Du vil da 
få oppgitt et passord som må endres etter første gangs innlogging (se side 13).

4
En ny side åpnes. 
Fyll ut fritekstfeltene i  
skjemaet. 

I feltet «E-post» skriver du inn 
din e-postadresse til arbeids-
sted. 

Feltene med pilsymbol indik-
erer at du velger verdier fra 
en lokal meny (klikk på pil-
symbolet og velg deretter fra 
menyen som da vises). 

Felt som starter med en 
tankestrek (-) betyr at du må 
velge fra meny før du kan 
gå videre. De etterfølgende 
feltene endrer seg etter hvert 
som du velger fra menyen. 

Åtte siffer fortløpende

Åtte siffer fortløpende

Åtte siffer fortløpende

Ditt vanlige pållogingsnavn

Ditt fornavn

Ditt etternavn

E-post til arbeid

Ditt arbeidssteds region

Ditt arbeidssted

Klinikk / avdeling

Post / seksjon

nakkeryggreg
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Bytte passord til helseregister.no

Du kan når som helst endre eget passord og andre brukeropplysninger.

Kontakt Helseregister.no

Helse Nord IKT

 
Postadresse 
Helse Nord IKT 
Postboks 6444 
9294 Tromsø

Tlf.  76 16 63 33 
Fax. 77 62 61 18

  

Ved endring av opplysninger 
klikk på «Min side»

Siden viser tidligere lagrede 
opplysninger i din profil.

Det eneste som ikke kan 
endres, er eget brukernavn.

Ved endre passord, klikk på 
«Bytt passord»

Husk minst 7 tegn i en 
kombinasjon av tall, små og 
store bokstaver. 

Klikk «Oppdater» når du har  
endret opplysnnger i din 
profil. 
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Pålogging ved oppstart

1
Åpne mrs.nhn.no

2
Velg register
Norsk Nakke og Ryggregister

3
Benytt brukernavn som ble 
angitt ved søknad om tilgang, 
og passord du mottok på sms. 

Trykk «Logg på».
Siden oppdateres. 

4
Tast inn engangskoden som du 
mottok på sms og trykk 
«Bekreft».

5
Velg avdeling i nedtrekks- 
menyen og trykk «Velg»

Nå er du klar for registrering i 
registeret.



15NNRR - Registerbeskrivelse og brukermanual

Registrering i Nakke- ryggregisteret

Søk opp NY pasient ved å skrive inn fødselsnummeret i feltet «pasientsøk» og trykk 
Enter. For å søke pasienter som allerede er inne i registeret kan en enten trykke
«Pasienter» eller «pasientsøk». 

Pasientens navn kommer opp. Ved å trykke på pasientens 
navn vil personalia bli aktivert. 
For å starte registrering trykk «Opprett 1b: Registrerings- 
skjema poliklinikk»
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Etter at du er kommer inn 
på Registreringsskjema 
venter du i et par sekunder 
til at skjemaet er automa-
tisk lagret. 

Du vil da få opp knappen 
«Lag Spørreskjema før  
behandling». Trykk på den.

En ny side kommer opp og 
som automatisk lagres.
Trykk på «Generer           
engangskode»

En ny side med pasientens 
engangskode kommer opp 
samt lenken til nettstedet. 
Det er denne lenken som 
skal legges inn på pasient-
PC’en. Du kan enten skrive 
ned koden eller du kan ta 
et utskrift.

Hvis du skal legge inn 
pasientdata manuelt trykk 
«Til pasientregistrerings-
løsningen»

TIPS:)
Klargjør pasient-
PC hver morgen 
ved å skrive inn  
lenkeadressen.  
Da  er PC’en klar 
til bruk.
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Etter å ha skrevet inn lenkenadressen på pasient-PC’en  er det  nå klart for 
pasientregistrering. Pasienten puncher inn fødselsdato og engangskoden  og 
trykker deretter «Logg inn».  Deretter fyller han ut skjemaet. 

Når pasienten har svart 
på alle spørsmålene 
trykker han
 «Ferdig»

Pasienten får da opp 
en oversikt over hvor 
mange spørsmål han 
har besvart. Hvis 
pasienten vil forandre 
på svaret trykker han 
på knappen «Tilbake» .

Når skjemaet er ferdig 
trykkes
«Send inn besva-
relsen»
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Når pasienten er ferdig med sin registrering henter helsepersonell skjemaet ved å trykke 
«Pasientregistrering klar til import». Helsepersonell har først logget seg på og åpnet Norsk 
Nakke- og Ryggregister ved å følge anvisningene på side 14.

Helsepersonell får da opp pasientscore. En kan da enten trykke på knappene 
«Importer» eller «Forkast». Ved å trykke «Import» får en opp hele spørreskjemaet pasi-
enten har fylt ut. Helsepersonell kan gå gjennom skjemaet sammen med pasient og evt. 
komplettere feltene ved å fylle ut sammen med pasient.
Hvis en vil gå tilbake til summeringen av score må en trykke «Ferdigstille»

For å starte registrering ved helsepersonell trykk «Tilbake til pasientoversikten»
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Opprett skjema ved å trykke «Opprett 1b Registreringsskjema poliklinikk». 
En vil da få opp helsepersonellskjema klar for registrering. 

Når en er ferdig å registrere 1b Registreringsskjemaet kan man enten trykke på
 «Lagre kladd» eller «Ferdigstille». 
Ved å trykke «Tilbake til pasientoversikt» får en opp alle skjemaer til pasienten. 

Velg «Pasientsøk» for ny pasient. 
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Notater
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Nasjonalt servicemiljø for  
medisinske kvalitetsregistre
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har sitt oppdrag fra Helse- og omsorgs- 
departementet og drives av de regionale helseforetakene. Servicemiljøet skal understøtte og  
koordinere innsatsen for etablering av landsdekkende og komplette medisinske kvalitetsregistre i Norge. 
Servicemiljøet skal bidra med kunnskap og veiledning til alle med interesse for utvikling av medisinske 
kvalitetsregistre. 

Servicemiljøet består av et interregionalt nettverk med knutepunkt i Senter for klinisk  
dokumentasjon og evaluering (SKDE, Helse Nord) som samarbeider nært med Hemit (Helse Midt-Norge 
IKT). 

SKDEs formål er å bidra til kvalitetsforbedring av helsetjenesten i Helse Nord.  Gjennom forsknings-
baserte metoder og prosjekter analyseres helsetjenesten basert på virksomhetstall som bidrag til sty-
ringsinformasjon for bedre kvalitet og prioritering.

Kontaktinformasjon

SKDE 
Postboks 6 
9038 Tromsø

Tlf.nr.  777 55 800
E-post post@skde.no
Internett www.kvalitetsregistre.no

www.skde.no

 



Kontaktinformasjon

Postadresse  
Norsk Nakke- og Ryggregister
Postboks 20
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø  

E-post
nakkerygg@unn.no

Internett 
www.nakkeryggreg.no

Kontaktpersoner
Faglig leder 
Audny Anke
E-post: audny.anke@uit.no 

Sekretærer
tlf: 77 66 90 15/77 75 42 87


