
                                                          

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg) 

Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen 

  Tlf. 55 97 55 60  

smertereg@helse-bergen.no | https://helse-bergen.no/smertereg 

 

Informasjon om utfylling av spørreskjema til Nasjonalt kvalitetsregister for 

smertebehandling  
 

Du får denne informasjonen fordi du eller din behandler har hatt kontakt med 

akuttsmerteteam. Vi ønsker å be deg om å besvare noen spørreskjemaer. Svarene dine gir 

akuttsmerteteam nyttig informasjon som kan bidra til å gjøre smertebehandlingen i Norge 

bedre. Når du besvarer disse skjemaene samtykker du til at disse opplysningene kan lagres i 

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg). Du kan lese mer om registeret 

på våre nettsider: https://helse-bergen.no/smertereg 

 

Skjemaene sendes digitalt dersom du er bruker av helsenorge.no eller Digipost. Er du ikke 

digitalt aktiv, eller ikke har tilgang til digitale hjelpemidler mens du er innlagt på sykehus, 

kan du få utdelt spørreskjema på papir av din behandler i smerteteam.  

 

Om du svarer digitalt, har du totalt seks dager på deg til å besvare de ulike skjemaene. Du vil 

motta en påminnelse etter tre dager. Dersom du av ulike grunner ikke har klart å svare innen 

fristen, registreres skjemaene som ubesvart.  

 

Skjemaene inneholder blant annet spørsmål om din smertetilstand og hvordan du håndterer 

engstelse og/eller bekymringer i forbindelse med sykehusinnleggelsen. Du vil også få 

mulighet til å gi oss tilbakemelding om dine erfaringer på hvordan du opplevde kontakten 

med og behandlingen av smerteteamet. Har du under ditt sykehusopphold hatt behov for 

sterke smertestillende medikamenter, også kalt opioider, vil vi svært gjerne at du svarer på 

skjemaet som omhandler opioidoppfølging.  

 

Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å fylle ut skjemaene. Din tilbakemelding er viktig 

for å kunne utvikle og forbedre tjenesten til nytte for fremtidige pasienter. Dine svar vil kunne 

brukes til både kvalitetsforbedring og forskning. SmerteReg vil derfor kunne levere ut dine 

svar anonymiserte til eventuelle forskningsprosjekt som ber om det. Dette gjør vi for at du 

skal slippe å svare på de samme spørsmålene flere ganger. Likevel kan det hende at du vil få 

tilleggsspørsmål fra enkelte forskningsprosjekt. 

 

Dersom du har spørsmål om utfylling, kan du ta kontakt med din behandler i smerteteamet 

eller sekretariatet i SmerteReg. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.  
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