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Sertifiseringsskjema for innrapporterinsløsning OpenQReg SmerteReg: 

 
Kravlisten er utarbeidet av: Stefanie Erhard-Midttun, sykepleier, Registerkoordinator nasjonalt 
kvalitetsregister for Smertebehandling 09.11.2020 
 

Listen er godkjent av: Lars Jørgen Rygh, daglig leder 
SmerteReg 

Dato:  
 

For: SmerteReg 

Skjema er besvart dato:  
 

    

 
 

Kunnskapskrav: 

 

Kan / 
forstår 

Har lest 
bruksanv 

Trenger 
opplæring 

 Hvordan logge inn helseregister.no 
 

   

 Arbeidsliste som startside 
 Kjenne til de enkelte symboler 
 Kunne endre avdeling ved overflytting av pasient 
 Kunne skrive ut arbeidslisten  
 Sortere etter avdeling 

   

 Pasientskjema 
 Kjenne til de ulike symbolene «stjerne», «halvstjerne» og «timeglass» 
 Kjenne til innhold i pasientskjema 
 Automatisk utsending av e-PROM-skjema, inkl. frister 
 Kjenne til hvordan de ulike skjema bestilles manuelt 
 Kjenne til «tannhjuls»-funksjon og når den skal brukes 

   

 Innleverte registreringer 
 Kjenne til innhold i innleverte registreringer 

   

 Ny registrering 
 Kunne opprette ny registrering 
 Legge til fødselsnr og evt. «Annet» nummer til utenlandske pasienter 

   

 Personopplysningsskjema 
 Kjenne til innhold i personopplysningsskjema 
 Kjenne til funksjonen til «Neste», «Forrige» og «Lagre»-knappen  
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 Tilleggsopplysningsskjema 
 Kjenne til innhold i Tilleggsopplysningsskjema 
 Kjennskap til hjelpetekst  
 Kjennskap til inklusjonskriteriene 
 Kjennskap til svaralternativer for samtykke 
 Kjennskap til utfylling og oppbevaring av samtykke 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Smerteregistrering Behandlerdel 1.1 
 Kjennskap til innhold i Beh.del 1.1 
 Kjennskap til utfylling av smertediagnoser 
 Kjennskap til hjelpetekst 

   

 Smerteregistrering Behandlerdel 1.2 og 2.1 
 Kjennskap til innhold i Beh. del 1.2 og 2.1 
 Kjennskap til når tid de ulike skjemaene skal fylles ut 
 Kunne fylle ut besvarelsene ihh til hjelpetekst  

   

 Smerteregistrering Behandlerdel 2.2 
 Kjennskap til innhold i Beh.del 2.2 
 Kjennskap til daglig registrering av behandler- og pasienttilsyn 
 Kjennskap til hjelpetekst 

   

 Avdelinger 
 Kunne legge til nye avdelinger (kun LC-bruker) 
 Kunne sette avdelinger, som ikke er i bruk lenger, som  inaktiv (kun 

LC-bruker) 

   

 Lokasjoner 
 Kunne legge til lokasjon (kun LC-bruker) 
 Kunne sette lokalisasjoner som ikke er i bruk lenger inaktiv (kun LC-

bruker) 

   

 Pasientsøk 
 Kjenne til de forskjellige måtene å søke pasient  

   

 Bruk av PID/FID for å avidentifisere pasient    

 Kjenne til innhold til filarkiv    

 Kjenne til innhold i systeminfo  
 Versjonshistorikk 
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