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Informasjon om deltakelse i  
Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling  
 

Du får denne informasjonen fordi du har blitt henvist til smerteteamet på et sykehus i 

Norge. Opplysninger om behandlingen du har fått av smerteteamet, eller som din lege 

har fått råd om, blir samlet inn og behandlet i Nasjonalt kvalitetsregister for 

smertebehandling (SmerteReg).  

Du kan når som helst reservere deg mot at dine data blir utlevert til registeret. Her 

finner du informasjon om hvordan SmerteReg behandler opplysninger om deg, hvilke 

rettigheter du har og hvordan du kan gjøre bruk av disse. Dersom du lurer på noe etter 

å ha lest informasjonen, kan du ta kontakt med SmerteReg. Kontaktinformasjonen 

finner du nederst på siden.  

Hva er SmerteReg? 

SmerteReg er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som samler opplysninger om 

pasienter som i forbindelse med sykdom, operasjon eller skade har blitt henvist til 

smerteteam på sykehus i Norge. Registerets overordnede formål er å øke kvaliteten på 

behandlingen smerteteamene utøver. Helse Bergen HF vil som dataansvarlig sikre at 

personvernrettighetene til enhver tid er ivaretatt.  

Hvilke opplysninger om meg blir registrert i SmerteReg? 

SmerteReg inneholder opplysninger om deg for tidsrommet du eller din behandler har 

hatt kontakt med smerteteamet. Eksempler på informasjon i registeret er: 

• Generelle opplysninger: Navn, fødselsnummer, adresse, kjønn. Folkeregisteret 

vil bli brukt for å sikre korrekte personopplysninger. 

 

• Helseopplysninger: Når, hvor, hvorfor og hvordan smertebehandlingen din har 

foregått. Dette inkluderer blant annet opplysninger om hvilke medikamenter du 

har brukt og hvilken videre behandling som er anbefalt. 

Opplysningene om deg hentes fra din journal og direkte ved samtale med deg og/eller 

din behandler. Du vil også bli bedt om å besvare ulike spørreskjema.   

Hva skjer med opplysningene om deg? 

Opplysningene lagres elektronisk og er sikret mot innsyn fra uvedkommende. 

Opplysninger som direkte kan identifisere deg, som navn og fødselsnummer, blir 

lagret adskilt fra de øvrige opplysningene i registeret. Kun autorisert personell har 

mulighet til å finne tilbake til ditt navn og fødselsnummer. Alle som arbeider med 

opplysninger om deg har taushetsplikt.  

Opplysningene oppbevares og brukes så lenge registeret er i drift, i samsvar med 

gjeldende lover og forskrifter og med respekt for personvernet.  
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Utlevering av personopplysninger og kobling med andre register 

Det vil ikke være mulig å identifisere deg i rapporter fra SmerteReg. Opplysninger i 

SmerteReg kan bli utlevert og brukt til forskningsprosjekter som har fått godkjenning 

av Regionale Komiteer for Medisinsk og Helsefaglig Forskning, personvernombudet 

ved forskningsansvarlig virksomhet eller Datatilsynet. 

I forbindelse med ulike forskningsprosjekter eller for å sikre at opplysningene i 

SmerteReg er fullstendige og korrekte, kan det bli aktuelt å hente opplysninger fra 

andre offentlige registre. Hver gang det utføres koblinger mot andre registre vil det bli 

lagt ut melding om dette på vår nettside https://helse-bergen.no/smertereg. Registre det 

kan bli aktuelt å hente opplysninger fra er Fødselsregisteret, Dødsårsaksregisteret, 

Kreftregisteret, Reseptregisteret, Norsk pasientregister (NPR), FD Trygd, Forsvarets 

helseregister, Skattedirektoratets databaser, Registre i Statistisk sentralbyrå, Nasjonalt 

register for leddproteser, HUNT med Biobank, Tromsøundersøkelsen med Biobank, 

Norsk nakkeregister for degenerative tilstander, Norsk kvalitetsregister for 

Ryggkirurgi og Pain Out. 

Dine rettigheter til reservasjon, innsyn, retting og sletting 

Du trenger ikke foreta deg noe, med mindre du ønsker å reservere deg mot at 

SmerteReg samler inn opplysninger om deg. Dersom du velger å reservere deg vil 

opplysninger om deg i registeret bli slettet. Dette får ingen konsekvenser for din 

behandling.  

Helse Bergen HF vil imidlertid fortsatt behandle opplysninger for å sikre at personer 

som har reservert seg ikke vil bli inkludert på nytt. Avidentifiserte data som allerede 

har blitt brukt i forskningsprosjekt vil ikke kunne slettes.  

Du kan når som helst kreve innsyn i opplysningene som er registrert om deg og hvem 

som har hatt tilgang til disse. Dersom du mener at opplysningene om deg er uriktige, 

kan du be om å få disse rettet eller slettet. Du kan klage til Datatilsynet eller Statens 

Helsetilsyn dersom helseopplysningene dine ikke blir behandlet i samsvar med 

forskrift eller annet relevant regelverk.  

Hvordan kan du reservere deg? 

Du kan selv reservere deg ved å logge inn på https://helsenorge.no/. Du kan også 

kontakte SmerteReg på telefon 55 97 55 60 eller fylle ut reservasjonsskjema på papir 

som sendes til SmerteReg.  

 

Prosedyre for reservasjon på helsenorge.no finner du på SmerteReg sin nettside: 

https://helse-bergen.no/nasjonalt-kvalitetsregister-for-

smertebehandling/pasientinformasjon-ved-smertereg 

 

Skal du sende personopplysninger elektronisk, oppfordrer vi deg til å benytte deg av 

sikker meldingsutveksling som brukes i Helse Bergen: https://helse-bergen.no/om-

oss/kontaktinformasjon#edialog--for-sikker-sending-av-e-post-via-id-porten.  
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Du kan kontakte personvernombudet dersom du har generelle spørsmål om dine 

rettigheter på telefon 55 97 55 58, eller på e-post: personvernombudet@helse-

bergen.no.  

 

Personvernerklæring for Helse Bergen - Helse Bergen (helse-bergen.no) 

 

 

Vennlig hilsen 

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 
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