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REGISTERBESKRIVELSE

Innledning

Bakgrunn og formål
Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ble 
opprettet i 1994. Dette er et nasjonalt kompetanse-
senter med hovedoppgave å diagnostisere og be-
handle pasienter med nevromuskulære sykdommer.  
NMK representerer et tverrfaglig samarbeidsorgan 
mellom spesialister fra ulike laboratorie- og kli-
niske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN).  
NMK tar i mot pasienter fra hele landet og er fra 
2013 samorganisert med andre sjeldensentra i 
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite 
kjente funksjonshemminger.  

En av oppgavene som ble lagt til NMK var å 
etablere et nasjonalt kvalitetsregister for arvelige 
nevromuskulære sykdommer.

Norsk register for arvelige og medfødte nevro-
muskulære sykdommer (Muskelregisteret) ble 
åpnet for registrering i juli 2008. 
Hensikten med et slikt register er først og 
fremst å forbedre kvaliteten på diagnostikk og 
behandling av nevromuskulære sykdommer.
Registeret vil danne et grunnlag for kartlegging 
av funksjonsnivå og dermed også hjelpebehov 
for pasienter med nevromuskulære sykdommer. 
Kartlegging av utvikling og endringer av funk-
sjon gir oversikt over utvikling av sykdom over 
år.

Dette er viktig prognostisk informasjon som også 
kan brukes til å identifisere effektive behandlings-
tilbud i forskningsprosjekter.

Registeret vil gi en oversikt over en pasientgruppe 
som til nå er viet liten oppmerksomhet. Registeret 
muliggjør forskning på denne gruppen pasienter, 
hvor kunnskapsgrunnlaget til nå er mangelfullt.

Vårt ønske er at pasienter med denne nevrologiske 
sykdomsgruppen vil ha nytte av den fokusering og 
satsing på forbedret diagnostikk og behandling et 
slikt register vil medføre.
Det er lagt vekt på at de enkelte sykehus skal ha et 
eierforhold til egne 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.

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 ad-
ministrative ansvaret for registeret, mens 
styringsgruppen har det faglige ansvaret (gå til 
www.muskelregisteret.no for mer informasjon om 
styringsgruppens sammensetning).
Sekretariatsfunksjoner og daglig ledelse av 
registeret er lokalisert til Universitetssykehuset 
Nord-Norge.

Lokalt ansvarlig på det enkelte 
sykehus
Lokal registreringsansvarlig er den personen 
avdelingslederen utpeker som ansvarlig for at 
innsamling og håndtering av data skjer i henhold til 
konsesjonen fra datatilsynet. Det er lokal registre-
ringsansvarlig ved den enkelte avdeling sitt ansvar 
å sørge for at registreringsskjema og samtykke-
erklæring er korrekt utfylt og at disse blir punchet 
elektronisk eller sendt Universitetssykehuset Nord-
Norge for registrering (se «Brukerveiledning» side 
7).

Styringsgruppe
Styringsgruppen er satt sammen av fagpersoner 
med interesse for nevromuskulære sykdommer i 
Norge. Dette sikrer at registeret er godt forankret i 
det nasjonale fagmiljøet. 

Målgruppe

Inklusjonskriterier
Målgruppen er alle pasienter med følgende ICD-10 
koder:

• Infantil spinal muskeldystrofi type I  
(Werndig-Hoffman syndrom) 

• Annen arvelig spinal muskelatrofi 
• Annen spesifisert spinal muskelatrofi og 
   beslektede syndromer 
• Uspesifisert spinal muskelatrofi 
• Arvelig motorisk og sensorisk nevropati 
• Refsums sykdom
• Nevropati i tilknytning til arvelig ataksi
• Annen spesifisert arvelig og idiopatisk nevropati
• Uspesifisert arvelig og idiopatisk nevropati
• Muskeldystrofi
• Myotone lidelser
• Medfødte myopatier
• Mitokondriemyopati
• Andre spesifiserte primære muskelsykdommer
• Uspesifiserte primære muskelsykdommer
• Periodisk paralyse

Eksklusjonskriterier
I de tilfellene sykdommene ikke er medfødte eller 
arvelige forutsettes de ikke inkludert i dette regis-
teret. Det gjelder blant annet de fleste tilfeller av 
motoneuronsykdom av typen ALS (amyotrofisk 
lateralsklerose) og inflammatoriske myopatier. 
Registeret omfatter ikke pasienter som av kognitive 
eller bevissthetsmessige årsaker ikke er i stand til å 
gi et informert samtykke til å avgi helseopplysnin-
ger. Registeret omfatter heller ikke pasienter med 
alvorlig psykiatrisk sykdom eller betydelig rusmis-
bruk.

Datakvalitet
God datakvalitet er helt avgjørende for at registeret 
skal kunne brukes i kvalitetssikrings og forsknings-
sammenheng. For å sikre høy datakvalitet og der-
med en høy kvalitet på registeret bør distribusjon 
og registrering av registreringsskjema innarbeides 
som en del av de daglige rutinene ved de kliniske 
avdelingene.
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Rapporter
Sykehusene som avgir data til registeret vil få mulig-
het for tilgang til sine egne avidentifiserte data for 
bruk til kvalitetssikringsarbeid internt på den enkelte 
avdeling.

Sikkerhet og personvern
Rutiner for sikker overføring og 
lagring av helseopplysninger 
Helse Nord IKT (HN IKT), avdeling Tromsø, har i 
samarbeid med IKT sikkerhetsansvarlige i regionen 
ansvar for implementering og sikker drift av register-
databasen.
Registreringen vil skje ved bruk av standard nett-
lesere. Registreringssystemet vil benytte kryptert 
forbindelse mellom nettleser og tjener (datalager) 
basert på digitale sertifikater. 
Data lagres på maskinvare som ligger bakom flere 
brannmurer. 
HN IKT – Tromsø har lang erfaring og gode rutiner 
for å sikre data med hensyn til sikkerhetskopiering og 
tilbakestilling.
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 få utlevert rapporter utarbeidet ved 
Norsk register for arvelige og medfødte nevro-
muskulære sykdommer. 

Samtykke
Det stilles krav til skriftlig samtykke for at registre-
ring av pasientdata skal være lovlig.
Samtykkeerklæringen inneholder informasjon til 
pasienten om hvilken type data som blir registrert og 
hva disse skal brukes til. For personer under 16 år er 
det et eget samtykkeskjema hvor foresatte samtykker 
på vegne av barnet. Det er også utarbeidet et informa-
sjonsskriv til personer fra 12 til 16 år, og disse også 
ønsker å samtykke til registrering i registeret, er det et 
eget felt til dette på det samme skjema hvor de fore-
satte skal underskrive. I samtykkeerklæringen spørres 
pasienten om tillatelse til bruk av pasientopplysnin-
gene til følgende formål
·  Om personopplysningene kan brukes til kvalitets-

sikringsformål.

·  Om personopplysningene kan brukes til fors-
kningsformål.

·  Om utlevering av relevante opplysninger fra 
pasientens journal fra behandlende sykehus for 
å registrere pasienten i registeret hvis pasienten 
ikke ønsker å oppsøke sykehus for å bli registrert i 
registeret.

Den som samler inn samtykkeerklæringen må 
sjekke at pasienten har tatt stilling til de to spørs-
målene og at samtykkeerklæringen er signert.

Konsesjon
Muskelregisteret har konsesjon fra Datatilsynet for 
behandling av helseopplysninger.
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BRUKERVEILEDNING

Samtykkeskjema
Samtykkeskjema gis til pasienten ved konsultasjon 
ved sykehuset. Det er viktig at pasienten blir 
informert om at det ikke er nødvendig å ta stilling til 
samtykke der og da, men at de skal kunne ta skjemaet 
med seg og returnere det til sykehuset senere hvis de 
ønsker å samtykke.

I feltet for utfylling av pasientdata på samtykkeskje-
maet spørres det også etter telefonnummer (mobil) og 
e-post adresse. Vi ønsker opplysninger om dette da 
det senere vil være aktuelt å ta kontakt med pasienten.

Registreringsskjema
Registrering av pasienter i registeret gjøres på 
Muskelregisterets web-baserte register som nås via 
portalen Helseregister.no
For å få tilgang til registeret trenger du egen 
brukerkonto som du får tildelt etter søknad på 
«Helseregister.no». Følg fremgangsmåten på neste 
side. 

Registreringsskjema kan også levers i papirform. 
Skjemaet består av en A4-side. Personen som samler 
inn skjemaet bør kontrollere at alle punkter er fylt ut.

Når registreringsskjemaet er komplett utfylt og sam-
tykkeerklæringen er signert skal disse to sendes for 
registrering til Universitetssykehuset Nord-Norge (se 
adresse under)

Muskelregisteret
Postboks 20
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø  
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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 webløsinger 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 Helseregister.no. Følg den besrkrevne fremgangsmåten. 

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

2
Her finner du en kortfattet 
innledning til sidene.

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

3
Klikk på «Ny bruker» på 
menyen for å åpne siden der 
du bestiller konto.
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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 nettelseren 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 15).

Ditt vanlige pållogingsnavn

Ditt fornavn

Ditt etternavn

Åtte siffer fortløpende

Åtte siffer fortløpende

Åtte siffer fortløpende

E-post til arbeid

Ditt arbeidssted

Klinikk / avdeling

Post / seksjon

Muskelregisteret

Ditt arbeidssteds region

4
En ny side åpnes. 
Fyll ut fritekstfeltene i skje-
maet. 

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 pils-
ymbolet og velg deretter fra 
menyen som da vises). 

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

Glemt passord til helseregister.no
Dersom du glemmer ditt passord til helseregister.no går du inn på http://helseregister.no.  
Trykk «Glemt passord» under påloggingsboksen. 

Tast inn ditt brukernavn og trykk «Send». Etter kort tid mottar du nytt passord til helseregister.no på 
din registrerte e-postadresse.

1
Åpne helseregister.no

2
Benytt brukernavn som ble 
angitt ved søknad om tilgang, 
og passord du mottok på sms. 

Trykk «Logg inn».
Siden oppdateres. 

3
Velg ett av to mobiltelefon-
nummer som engangs-
passordet skal sendes til.  
Disse er tidligere definert 
ved registrering av bruker på 
helseregister.no eventuelt ved 
senere endring av bruker-
profil. Trykk «Send» 

4
I neste vindu oppgis engangs-
passordet som i løpet av noen 
sekunder vil bli mottat som 
sms på det valgte telefonnum-
meret. Trykk «Neste».

5
Nettleseren vil nå åpne 
registeret i et nytt vindu.
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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 61 32 
Tlf.  76 15 61 22 
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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Brukermanual for elektronisk registrering i 

Muskelregisteret

Se side 10 for innlogging 
Helseregister.no

Start registrering av ny 
pasient ved å fylle inn per-
sonnummeret. Trykk «søk 
pasient». Registeret henter da 
opp opplysninger fra Folk-
eregisteret. 
Hvis pasienten ikke har vært 
registrert i registeret, fylles 
ut personopplysningene.

Se gjerne på hjelpetekst ved 
utfylling av skjemaene.
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Fyll inn dataene. 
Ved hvert felt kommer det 
opp hjelpetekst 

* betyr obligatorisk felt.
Alle disse må være fylt ut 
før en får levert.
Hvis en ikke har opplysnin-
gene velger en «Ukjent»

Samtykke må være gitt før 
en kan trykke på «Levér»

Flere felt har nedtrekks-
meny ved positiv svar. 
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Vedlegg
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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  
Muskelregisteret
Postboks 20
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø  

E-post
muskelregisteret@unn.no

Internett 
www.muskelregisteret.no

Kontaktpersoner
Faglig leder 
Kjell-Arne Arntzen 
E-post: kjell.arne.arntzen@unn.no 
Telefon: 77 62 71 24


