Data som lagres i Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg)
Pasienter blir registrert i SmerteReg, dersom de oppfyller et sett med inklusjonskriterier (alder >18,
norsktalende og ikke kognitiv svekket) og i tillegg har gitt sitt samtykke til å la seg registrere i
registeret
Hvilke opplysninger blir registrert om deg av din behandler?
Når og hvordan du ble henvist til akuttsmerteteamet
Når behandlingen startet
Om du har fått tilsyn av personalet fra smerteteamet
Hvilket sykehus/avdeling du er innlagt på
Smertediagnose
Smertestillende medikamenter ved innleggelse
Smertestillende medikamenter ved 1. tilsyn (inkl. om du bruker sterke smertestillende morfinstoffer
– hvilke type og hvor mye)
Sentrale blokader (som f.eks. epiduralkateter, spinalkateter)
Perifere blokader (som for eksempel bedøvelse av isjias-nerven)
Tidligere og pågående rusmisbruk
Om du er i LAR
Registrering av smertenivå ved 1. tilsyn ved hjelp av NRS (tallskala fra 0-10 hvor 0 er ingen smerte og
10 er verst tenkelig smerte)
Registrering av smertenivå ved siste/avsluttende tilsyn ved hjelp av NRS (tallskala fra 0-10)
Registrering av hvilke behandlere som er involverte (f.eks. lege, sykepleier)
Hvor mange ganger har du fått tilsyn av akuttsmerteteamet
Hvilke typer behandling du har fått
Hvorvidt det er behov for videre oppfølging av din smertetilstand
Hvorvidt det er behov for nedtrapping av opioid (sterke smertestillende medikamenter) etter
avsluttende tilsyn fra smerteteamet
Hvorvidt det er anbefalt videre oppfølging ved en smertepoliklinikk

Hvilke opplysninger blir registret om deg ved hjelp av selvrapportering (ePROM)
Hvorvidt du har hatt søvnproblemer før og under sykehusoppholdet
Hvor mange ganger du har vært i kontakt med primær- og spesialisthelsetjenesten på grunn av
smerter siste år (fastlege, sykehus)
Om du tidligere har opplevd belastninger som har krevd behandling av psykolog/psykiater eller
lignende

Om hvordan du reagerer når du har sterke smerter
HADS (spørreskjema inneholder spørsmål om engstelse og bekymring i forbindelse med
sykehusoppholdet)
Hvordan du opplevde kontakten og behandlingen du fikk av smerteteamet
Om du har brukt sterke smertestillende medikamenter etter utskrivelse og hvordan du har håndtert
nedtrapping av disse

