
 
 
 

Til Registerkontakter, Kvarus-kontakter, behandlere og ledere 

Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle et riktig Godt Nyttår! 

 

KVARUS 2.0 er klar til bruk  
Den nye versjonen av Kvarus (Kvarus 2.0) publiseres 4. januar 2022. Fra og med 4. januar er det denne 

versjonen du møter når du logger deg inn i Kvarus.  

I den forbindelse ønsker vi å informere om hva som kan forventes av endringer i registeret. Det vil 

være mye som er likt, og noe som dere vil merke at er annerledes. Søknad om tilgang, innlogging og 

utseende på registeret vil være likt som før. Mindre endringer, som dere vil merke dere under 

registrering, er endringer i formuleringer, svaralternativer, over- og underoverskrifter, fjerning av ATC 

og NCMP koder og forbedring av visningsfunksjonen ved overføring til journal. Endringer som dere må 

være kjent med før dere registrerer i Kvarus 2.0, beskrives nedenfor. Vi ber dere lese dette nøye. 

Overgang fra samtykke til reservasjon 
Dagens samtykkeløsning endres til en reservasjonsløsning fra og med 4. januar 2022. Det betyr at dere 

fra denne datoen ikke lenger skal innhente samtykke fra pasienten før registering i Kvarus. Det tidligere 

informasjons- og samtykkeskjemaet erstattes med et nytt informasjonsskriv til pasienten som 

beskriver formål og bakgrunn for Kvarus, inkludert muligheten til reservasjon, se vedlagte skriv 1 og 2. 

Prosedyre for selve gjennomføringen av reservasjon beskrives inngående i vedlagte skriv 3.  

Vedlagt i utsendelsen av dette informasjonsskrivet finner du: 

1. Informasjonsskriv til alle pasienter over 15 år 

2. Informasjonsskriv til pasienter mellom 13-15 år 

3. Prosedyre for bruk av reservasjonsretten 

Disse skrivene finnes også for nedlastning på www.kvarus.no. 

Behandlersvar og pasientsvar 
Basis- og målepunktskjemaene er delt inn i to deler: Del 1 besvares av behandler ved registrering som i 

tidligere versjon. Del 2 besvares av pasient. Pasienten kan besvare spørsmålene i del 2 på to ulike 

måter, alt etter hva behandler og pasient vurderer som den beste måten for den aktuelle pasienten:  

1. I dialog/samarbeid med behandler, med registrering på samme måte som for Del 1 

2. Ved at pasienten svarer på spørsmålene i et ePROM – skjema. Se neste punkt. 

ePROM 
Dersom dere velger alternativ 2 for utfylling av pasientsvar, må du bestille et ePROM-skjema. Dette 

gjør du som tidligere, ved å klikke på ikonet til høyre for hver registrering. Vi vil i neste 

informasjonsrunde (i begynnelsen av februar) komme med mer detaljerte anbefalinger om hvordan 

dere kan bruke ePROM-løsningen i registreringsarbeidet.  

I Kvarus 2.0 er det tre ulike ePROM skjema som kan brukes i registrering av pasientsvar: 
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1. Pasientsvar (basis)  

2. Pasientsvar (målepunkt)  

3. Pasientevaluering  

Skjemaet «Pasientsvar (basis)» er nytt og kan bestilles i tilknytning til basisregistrering. Dette 

inneholder alle spørsmål fra basiskartleggingen som pasienten skal svare på.  

Skjemaet «Pasientsvar (målepunkt)» er også nytt og kan bestilles i tilknytning til 

målepunktregisteringer. Dette inneholder alle spørsmål fra målepunktregistreringen som pasienten 

selv skal besvare.  

Skjemaet «Pasientevaluering» kan bestilles i tilknytning til målepunktregistreringene slik som det også 

ble gjort før revisjonen. Dette skjemaet inneholder spørsmål knyttet til pasientens evaluering av 

behandlingen, og er likt som før. Dette er dette skjemaet som må brukes om de øvrige pasientsvarene 

i Del 2 av målepunktregistreringen registreres i direkte dialog mellom behandler og pasient. 

Merk at du kan se alle spørsmål som inngår i de ulike ePROM skjemaene når du registrerer i Kvarus 

2.0. Dersom det er aktuelt å bestille ePROM skjema for besvarelse av pasientspørsmål, så lar du disse 

spørsmålene/feltene stå tomme under registrering av Del 1. Svarene fra ePROM vil automatisk 

overføres til det aktuelle registreringsskjemaet i Kvarus 2.0, når pasienten har besvart ePROM 

skjemaet/ene. 

Oppdatering av informasjonsmateriell, e-læringskurs og oversettelse av pasientspørsmål 

til engelsk og polsk 
Innen utgangen av januar 2022 vil alt av informasjonsmateriell oppdateres. Dette gjelder informasjon 

på www.kvarus.no og brosjyrer. Inntil da vil informasjon som ikke lenger er aktuell på www.kvarus.no 

slettes, og aktuelle avsnitt vil merkes med «Mer informasjon kommer».  

E-læringskurset fjernes midlertidig, inntil oppdatert versjon foreligger. Også dette forventes innen 

utgangen av januar 2022.  

Oversettelse av alle pasientspørsmål til engelsk og polsk (i pdf-format for utskrift) forventes også 

ferdigstilt innen utgangen av januar, og kan da benyttes som hjelpeark i møte med engelsk- og polsk 

talende pasienter. Selve registreringsbildene/skjemaene vil imidlertid fortsatt bare foreligge på norsk. 

 

Vi håper at endringene i registeret kan lette arbeidet med implementeringen av Kvarus, og ser 

frem til videre samarbeid – både omkring implementering, klinisk nytte og resultatformidling i 

året som kommer! 

 

Med hilsen 

Registerledelsen, Kvarus 

Janne Årstad, Sverre Nesvåg og Ole Bergesen (registerleder) 
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