
BRUKERMANUAL FOR TILDELING  
AV ROLLER I MRS 

For Tilgangstildelere (kontaktpersoner) 

 
 
 
 

Barnediabetesregisteret 
Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes  
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Tildele roller i MRS  
«Tilgangstildeler» 

Som kontaktperson ved din avdeling, er du tilgangstildeler ved ditt 
sykehus. Tilgangstildeler er en rolle i FALK.  

Du får denne tilgangen ved å gå inn på: 
https://falk.nhn.no 

Logg inn 

På denne måten er du autentisert med Bank Id eller Smartkort, da vil 
Nasjonal BDR (Siv Janne) søke deg opp og gi deg Tilgangstildeler rollen. 

 

Som Tilgangstildeler vil du ha en utvidet funksjon i MRS. Du skal gi 
tilganger til kollegaer på egen avdeling som skal ha tilgang til å registrere 
i MRS BDR. 
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De neste slidene beskriver hvordan du som 
«Tilgangstildeler» gir tilgang 

 Forutsatt at du selv har autentisert deg med Bank Id/Smartkort på https://falk.nhn.no 
(se slide 2) 

 

 
 

FØR du som «Tilgangstildeler» får gitt dine kollegaer tilgang,  
MÅ de gå inn på https://falk.nhn.no 

 
 for å autentisere seg via Bank Id / Smartkort  

og deretter søke tilgang (se egen brukermanual) 
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Hvordan gir du som «Tilgangstildeler» tilgang  
til kollegaer på egen avdeling etter at de har søkt tilgang? 

1. Gå inn på: 
https://falk.nhn.no 

2. Logg inn ved hjelp av Bank Id eller Smartkort 

3. Under fanen Applikasjoner 

4. Velg «Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og 
ungdomsdiabetes»  

5. Aktuelle søknader finner du under fanen søknader 

6. Sjekk riktig sykehus / at det står barneavd.! (Godkjenn eller avslå søknad) 

7. Tildel rollen: Pasientansvarlig  

 

 
Brukermanual MRS BDR 2022 4 

https://falk.nhn.no/
https://falk.nhn.no/


Brukermanual MRS BDR 2022 

De følgende sliden viser hvordan DU 
som TILGANGSTILDELER gir tilganger til 
kollegaer ved egen avdeling etter at de 

har søkt tilgang til BDR/MRS,  
(punkt for punkt) 
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Etter at du har logget deg inn, 
Velg fanen Applikasjoner 
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Velg «Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes»  
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Her finner du eventuelle søknader om tilgang 
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1. Åpne søknad 
 

2. Velg hvilken tilgang fra 
nedtrekksmeny;  

Velg «Pasientansvarlig» 
 
3. Ved behov for flere 
tilganger, velg «Legg til» 
 
5. Velg «Legg til» 
 
6. Godkjenn søknaden  
 
  

9 


