Kortversjon brukerveiledning SmerteReg

Hvordan starte registering i Smertereg?
Gå inn på https://helseregister.no
Du kommer da til denne siden:

Opprette ny bruker
Vise til startside. Peke mot «Ny bruker»
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Klikk på «Ny bruker» og fyll ut skjemaet.

-

Velg et selvvalgt brukernavn
Registrer Primær Mobil: Oppgi privat mobilnummer eller det mobilnummer du bruker til
daglig på jobb. Her vil du motta kode for pålogging.
Epost: Oppgi jobb-e-post.
Stilling: Finn din stilling i nedtrekksgardinen
Region: Velg rett RHF fra nedtrekksgardinen
Organisasjon: Velg den organisasjonen du tilhører.
Klinikk: Velg den klinikken du søker tilgang til.
Avdeling: Velg smerteavdeling du søker tilgang til.
Prosjekt: Velg Smerteregister
Organisasjonen du søker til: Velg HF du tilhører

Send skjema
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Brukeren må nå godkjennes av lokal registerkoordinator med administrator-tilgang (eventuelt kan
nasjonal registerkoordinator være behjelpelig med godkjenning av søknaden. Ta kontakt ved behov.)
Etter godkjenning får du tilsendt et passord på din mobil
Gå igjen til «Logg inn» siden på helseregister.no.
Skriv inn selvvalgt brukernavn og passordet som ble sendt til oppgitt mobil.
Du får nå på nytt tilsendt et engangspassord på mobil.

Skriv inn dette passordet og klikk på «Neste»

Du kommer nå til denne siden:

Klikk på Velg på organisasjonen du tilhører og klikk på «Lokal koordinator» (LC) eller «Local-user»
(LU), avhengig hvilken tilgang du har.
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Hvordan bytte passord
Klikk på «Min side» og velg «Bytt passord» for å endre til et selvvalgt passord (må inneholde store og
små bokstaver, tall og tegn). Legg inn det første passordet du har fått tilsendt og velg et nytt. Klikk på
«Oppdater»
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Hvordan komme til startsiden for Smertereg
Når du er ferdig med å endre passordet ditt - Gå til prosjektoversikt og velg organisasjonen du
tilhører.

Du kommer nå til startsiden for Smertereg som heter «Arbeidsliste»
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Arbeidsliste
Arbeidslisten fungerer som startside og skal gi deg en oversikt over «aktive» pasienter og deres forløp.

Arbeidslisten er bygget opp på en enkel måte, der en raskt får oversikt over status i registreringen.
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Listen inneholder følgende ikoner:

og

Fødselsnummer og navn blir hentet direkte fra folkeregister.

Viser samtykke. Har pasient samtykket Ja/Nei? Mulighet for å sortere mellom «Samtykke –
Ja» og «Samtykke – Nei» ved bruk av pilene.
Når startet registreringen i SmerteReg. Mulighet for å sortere etter eldste og nyeste
startdato for registreringen ved bruk av pilene.

Viser lagret lokasjon. En organisasjon kan ha en eller flere lokalisasjoner
Viser avdelingen pasienten er innlagt i. Ved overflytting av pasient til annen avdeling, endres
avdeling ved å trykke på blyant-symbolet
. Ny avdeling velges fra nedtrekksgardinen.
Mulighet for å sortere avdeling alfabetisk ved bruk av pilene.

Inneholder to ikoner. 1) «Pasienthistorikk»

og 2) «Personopplysninger» (PO).

PO vises som
kvinne,
mann eller
barn. Ved å klikke på en av disse kommer en inn på
siden «Personopplysninger» som er skjema for oppdaterte personalia.
Ved klikk på ikonet «Pasienthistorikk»
kommer en direkte til en oversikt over tidligere
registreringer av valgt pasient. Samme ikonet kan også benyttes til ny registrering av tidligere
registrert pasient; klikk på «Ny registrering».

Tilleggsopplysninger  Siden gir informasjon om inklusjonskriterier og samtykke.

Behandlerdel 1.1 Siden gir informasjon om innlagt avdeling/lokasjon,
smertediagnose, analgetika ved innleggelse og ved første tilsyn, rus og LAR.

Behandlerdel 1.2  På denne siden registreres smerteintensitet (verbal NRS) ved 1.
tilsyn.
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Behandlerdel 2.1  På denne siden registreres smerteintensitet (verbal NRS) ved
siste tilsyn.

Behandlerdel 2.2  Denne siden gir informasjon om antall behandler- og
pasienttilsyn, tidsbruk, behandling initiert og/eller endret av smerteteamet, samt
komplikasjoner og mulige tiltak. Videre vises oppfølging av pasientens smertetilstand
og eventuelt anbefalt henvisning til smerteklinikk.

Utskrift. Ved klikk på dette ikonet kan arbeidslisten skrives ut.

Det vises med forskjellige symboler hvor en befinner seg i registreringen:

Ny tom registrering  Ingen opplysninger har blitt registrert.

Under utfylling  Noen opplysninger har blitt registrert, men skjema er ikke ferdig
utfylt. Opplysninger i skjema kan fortsatt endres/legges til av alle brukere.

Levert/ferdigstilt  Skjemaet er ferdig utfylt og låst og kan ikke lengre endres av
brukere med LU-tilgang. Ved feilregistreringer må bruker med LC-tilgang (som oftest
lokal registerkoordinator) kontaktes.

Viser at det er lagt til en internkommentar. Kommentarer kan legges til ved alle
skjemaer, men det er kun kommentar fra Behandlerdel 2.2 (B 2.2) som er synlig ved
utskrift av arbeidslisten. Internkommentarer er kun til intern bruk og blir ikke
eksportert.

Så lenge ikke skjemaer er ferdigstilt/låst kan pasienter slettes fra arbeidslisten av
brukere som har LC-tilgang.
Brukes f.eks. ved feilregistrering av pasient.
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Obs! Dersom pasient ikke kan slettes, sjekk i Pasientregistreringer om et av
pasientskjemaene allerede har blitt utfylt/låst. I dette tilfelle er sletting ikke lengre
mulig.
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Ny registrering
For å registrere ny pasient klikk på «Ny registrering» og sett in pasientens fødselsnummer. Klikk på
«Søk pasient». Søk etter pasient i registeret eller folkeregisteret og opprett ny registrering

Det vises nå et nytt skjermbilde som heter «Ny pasient» for pasienter som ikke har vært registrert
før. Klikk på «+ Ny registrering» for å opprette et forløp.
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Når pasienten har vært registrert før, vises de ulike forløpene i Pasienthistorikk. Klikk på
«+ Ny registrering» for å registrere et nytt forløp.
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Personopplysninger (PO)
Skjema for oppdaterte personalia.

Skriftlig samtykke
skal kun settes i
Tilleggsopplysninger
(TO)

Avdød og Dødsdato
settes automatisk så
snart dette er
registrert i
Folkeregisteret

Videre navigering ved klikk av boksene nederst på skjermbildet.

Ved klikk på «Neste» lagres aktuelt skjema automatisk før neste skjema vises. Dersom en ikke skal gå
videre til neste skjema klikk «Lagre». Autolagring skjer hvert 5. minutt
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Dersom det ikke er registrert telefonnummer eller epost-adresse får en opp følgende melding:

Ved å klikke på «Godta», kan en gå videre uten å lagre disse opplysningene. Registrering av disse
opplysninger er ikke påkrevd.
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Tilleggsopplysninger (TO)
Gir informasjon om dato for henvisning, startdato, om pasient har fått tilsyn, inklusjonskriterier og
samtykke.
Viser at et nytt forløp har
blitt opprettet

Forløpstyper
Det skilles mellom 3 forløpstyper
Forløp 1: Pasient blir ikke tilsett

Det åpnes kun for utfylling av Tilleggsopplysninger (TO) og Behandlerdel 1.1(B 1.1). De andre delene
er ikke tilgjengelig.
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Forløp 2: Pasient blir tilsett, men oppfyller ikke inklusjonskriteriene.

Kun Tilleggsopplysninger (TO) og Behandlerdelene er tilgjengelige.

Forløp 3: Pasient blir tilsett, oppfyller inklusjonskriteriene og kan samtykke til registreringen.

Tilleggsopplysninger (TO), alle behandlerdelene og hele pasientregistreringen er tilgjengelig.

Avhengig om pasient har samtykket eller ikke og/eller inklusjonskriteriene er oppfylt lagres data
henholdsvis enten i det nasjonale registeret (samtykke + inklusjonskriteriene oppfylt) eller i det
lokale registeret (ikke samtykke og/eller ikke oppfylt inklusjonskriteriene).
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B 1.1
Behandlerdel 1.1 gir informasjon om innlagt avdeling/lokasjon, smertediagnose, analgetika ved
innleggelse og ved første tilsyn, rus og LAR

Bruk hjelpeteksten på høyre siden av skjermbilde for veiledning til utfylling.
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Hjelpeteksten vises dersom en holder musepekeren over svaralternativene. Dette gjelder for alle
behandlerdelene. Dersom hjelpeteksten ikke vises, klikk på
Bruk av Spørsmålstegn-ikonet
spørsmålet.

i øvre høyre hjørnet.

: Bak dette ikonet ligger også presiserende forklaring av
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B 1.2
Registrering av pasientens smerteintensitet ved første tilsyn.

Er svaret «Ja» kan NRS fylles inn
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B 2.1
Registrering av pasientens smerteintensitet ved avsluttende/siste tilsyn. Fremgangsmåten for
utfylling er lik Behandlerdel 1.2
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B 2.2
Er behandlerdelen som vil være daglig i bruk.
Her registreres fortløpende antall tilsyn, hvilken type behandling pasienten får og om det har
oppstått komplikasjoner i forbindelse med behandling. Her vil det også registreres behov for
oppfølging etter endt tilsyn fra smerteteam.

Bruk hjelpeteksten i innrapporteringsløsningen for veiledning til utfylling og/eller brukerveiledningen
som ligger på nettsiden til SmerteReg eller som finnes i filarkiv i innrapporteringsløsningen.
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Pasientregistrering
Pasientregistreringer er bygget opp på samme måte som Arbeidslisten, men inneholder
registreringer som skal fylles ut av pasienten ved hjelp av ePROM eller papirskjema.
Behandler skal i starten av behandlingsforløpet, eller så snart det lar seg gjøre, informere pasienten
om at vi ønsker at pasienten bidrar med egne besvarelser i SmerteReg. Pasienten vil få mulighet til å
svare på spørsmål i starten av tilsynsperioden (Pasreg +HADS), i slutten av tilsynsperioden (Eval) og
fire uker etter avsluttet tilsyn (Opioid).

ePROM sendes kun til pasienter som har samtykket til å være med i det nasjonale register. Samtykke
bør innhentes så tidlig det lar seg gjøre. Når samtykke er mottatt, er det viktig at dette registreres
omgående i TO. Automatisk utsending aktiveres nå.
Utsendingen av skjemaene foregår hver dag kl. 16.30. Pasreg og HADS sendes ut i en forsendelse
med to minutters intervall.

Når pasienten ikke samtykker

Pasienten opprettes automatisk i Pasientregistreringer så straks inklusjonskriteriene er oppfylte og
pasienten har blitt tilsett.

Dette vises på følgende måte i Pasientregistreringer:

NB! Dersom pasienten i løpet av tilsynsperioden ikke samtykker, må registreringen per d.d. lukkes
manuelt av behandler.

Dette gjøres på følgende måte:
Går inn på Pasientregistreringer og klikk på tannhjulet.
«Manglende samtykke».
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«Besvar alle og ferdigstill» og velg årsak

De fleste symboler er lik de i Arbeidslisten.

22

Pasientregistrering. Inneholder spørsmål om søvn, tidligere kontakt med
helsetjenesten pga. smerte og katastrofetanker. Skjemaet sendes automatisk til pasient via ePROM
så snart det er registrert positiv samtykke i B 1.1
Hospital Anxiety and Depression Scale. Skjemaet sendes automatisk til pasient via
ePROM så snart det er registrert positiv samtykke i B.1.1

Pasientevaluering. Inneholder endring av smertetilstand og generell tilstand og
fornøydhet med oppfølgingen av smerteteamet. Skjemaet sendes automatisk til
pasient via ePROM etter avsluttende tilsyn og når B 2.2 er ferdigstilt og låst

Opioidskjema. Inneholder spørsmål ang nedtrapping av opioider. Sendes til pasient
via ePROM 4 uker etter sluttdato i B 2.2

Besvar alle og ferdigstill Det er kun mulig å bruke denne funksjonen så lenge ingen
av pasientregistreringsskjemaene er påbegynt
Følgende årsak kan velges:







Tidsmangel behandler (er kun aktuelt å svare dersom man benytter
papirversjon. Ved ePROM skjer utsendelse automatisk)
Tidlig utskrivning
Kritisk syk/død
Pasient klarer ikke
Manglende samtykke (skal brukes dersom det er ikke innhentet skriftlig
samtykke)
Annet

Pasienten har mulighet å fylle ut pasientregistreringsskjemaene på to måter




ePROM
Papir (kun dersom pasient ikke er på HelseNorge eller Digipost, ikke har mobil, eller
nettbrett tilgjengelig)
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Informasjon om ePROM
Ved ePROM sendes alle pasientskjemaene automatisk ved hjelp av elektroniske kanaler. Det
forutsettes at pasient har en aktiv bruker på Helsenorge eller Digipost. Pasienten vil få varsel, på den
måten den har valgt (SMS eller epost), om at det er kommet et skjema til utfylling på Helsenorge
eller Digipost.
For behandler medfører dette mindre ekstraarbeid i forbindelse med utdeling/innsamling av
papirskjema og plotting av disse.

Ikonforklaring
Når en går inn på fanen «Pasientregistreringer» vil en se at det er kommet opp forskjellige ikoner:
= ikke mulig å sende ut ePROM da det mangler samtykke fra pasient
= ePROM skjema tilgjengelig
= vises når skjema er bestilt og blitt sendt ut
= vises når skjema er ferdig utfylt og låst

Pasienten vil få melding (SMS eller epost) der det bes om å logge inn på Helsenorge eller Digipost.
Der vil pasienten finne skjemaene og har tre dager til å besvare disse. Hvis pasienten ikke svarer
innen fristen, vil det sendes ut en påminnelse. Dersom pasienten heller ikke svarer på denne innen
de neste tre dagene, vil skjemaet bli låst med beskjed om at det ikke ble besvart. Systemet
registrerer automatisk årsak – «Ikke besvart ePROMS»

Stoppe utsending av pasientregistreringer
Behandler har mulighet å stoppe utsending av skjemaene. Dette kan være aktuelt hvis pasienten gir
uttrykk for at han/hun ikke ønsker, eller klarer å fylle ut skjema.
Dette gjøres på følgende måte:
Gå inn på siden Pasientregistreringer og klikk på tannhjulet bak aktuell pasient.
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Velg årsak: Pasient klarer ikke eller kritisk syk/ død

Viktig for behandler:

Denne handlingen må utføres umiddelbar etter at samtykke har blitt registrert i TO. Grunnen til det,
er at skjemaene ellers vil bli sendt ut automatisk til pasient kl. 16.30 samme dag.

Manuell utsending av ePROM-skjema

Det kan være ulike grunner til at pasientregistreringsskjemaene må bestilles manuelt, for eksempel
ved svikt i den automatiske utsendingen. Fremgangsmåten for hvordan dette skal gjøres finnes i
brukerveiledningen.

Informasjon om papirskjema
Dersom pasienten ønsker å fylle ut pasientregistreringen på papir, må behandler plotter papirskjema
i selve innrapporteringsløsningen. Gjelder kun for skjema pasienten kan fylle ut mens den er på
sykehuset (Pasreg, HADS og Eval).
Fremgangsmåten for hvordan dette skal gjøres finnes i brukerveiledningen.

Hvor finner jeg brukerveiledningen?

Komplett brukerveiledning finnes i

under området «Registerfiler»
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Søke om bruker til rapporteket
Logg inn på https://helseregister.no på vanlig måte
Klikk på «Søk ny tilgang» i menylinjen oppe

Velg «Rapporteket-Smerte» i rullegardinmenyen under «Prosjekt»
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Velg så ditt sykehus/foretak under «Organisasjon og klikk «Søk»
Nasjonal registerkoordinator vil godkjenne søknaden innen kort tid
En kan se at en har fått tilgang for lokal rapporteket ved at det vises som følgende:

27

