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Infopad: Ne.basert spørreskjema som sendes Ll pasienter. Brukes av registeret. 

Kvalitetsindikator: Et indirekte mål og sier noe om kvaliteten på området som måles. Kan for eksempel 
brukes Ll å måle om retningslinjer følges.  

Medinsight: FremLdig program for å samle virksomhetsdata. 

MSc: Master of sciences: Mastergrad 

PROM: Pa#ent reported outcome measures, pasientrapporterte uZallmål –typisk spørreskjema. 

OPR: Oslo University Hospital pain registry (OUS smerteregister). 

OUS: Oslo universitetssykehus 

PhD: Philosophiae doctor: doktorgrad 

REK: Regional eLsk komité, godkjenner helseforskning ut fra eLsk perspekLv 
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Registerbeskrivelse 
Oslo universitetssykehus (OUS) smerteregister (Oslo Pain Registry (OPR)) har siden oppstart oktober 2015 
registrert kliniske data ved førstegangskonsultasjon hos alle nye pasienter som samtykker og evner å svare 
på ne.bre. eller papir ved Avdeling for smertebehandlings poliklinikk. Pasienter som samtykker Ll 
oppfølging får Llsendt elektronisk spørreundersøkelse e.er e. og tre år. 

Bakgrunn for registeret 
Per i dag foreligger det ingen epidemiologisk oversikt over smertepopulasjonen som henvises, utredes og 
behandles i tredjelinjetjenesten. Med andre ord mangler dokumentasjon på hvem pasientene er og hva 
som feiler dem. I Lllegg foreligger det ikke studier eller systemaLske registreringer over hvilken behandling 
de får eller hvordan det går med dem over Ld. De.e gjelder ved Smerteavdelingen ved OUS sin poliklinikk i 
like stor grad som nasjonalt, og internasjonalt. Det har derfor vært ønskelig å endre de.e ved å oppre.e et 
register for alle pasienter som utredes og/eller behandles ved poliklinikken.  

Registerdataene skal både brukes Ll kvalitetsforbedring og i forskningssammenheng.  

Registerets formål 

Registerets formål er å utvikle best mulig kunnskapsbasert behandlingspraksis Ll smertepasienter med 
langvarige Llstander basert på økt kunnskap innen smerteepidemiologi i Norge; kartlegge prognosLske 
faktorer for uZall av smertebehandling; evaluere både enkeltstående og tverrfaglige behandlingsLltak i 
forhold Ll om de har posiLve eller negaLve pasientrelevante uZall. I Lllegg ønskes et kunnskapsgrunnlag 
for å kunne utvikle retningslinjer for smertebehandling for ulike langvarige medisinske smerteLlstander i 
Norge. 

Juridisk hjemmelsgrunnlag 
Registeret er Llrådd av lokalt personvernombud i november 2014 (2014/1309) siden registeret ikke 
omfa.es av Helseforskningsloven, og derfor ikke trenger godkjenning av REK. Fornyet Llrådning 
(«remelding») skal gjøres hvert tredje år, og ble gi. i september 2018. 

Faglig ledelse og dataansvar 
Databehandleransvarlig er administrerende direktør ved OUS. 

AkLvitet i fagråd/referansegruppe 
Mars 2018 ble Christopher Ekholdt (sykepleier) valgt Ll registerleder, frem Ll de.e var det ivareta. av Lars-
Pe.er Granan. Øvrige fagrådsmedlemmer er Lars-Pe.er Granan (fagrådsleder og lege), Audun Stubhaug 
(lege), Silje Reme Endresen (psykolog), Tone Marte Ljoså (sykepleier), Henrik BørsLng Jacobsen (psykolog). 
Brukerrepresentant Kjell Silkoset. 
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Registerets variabler  

  
I styringsgruppens møte i hor ble det bestemt å gjøre endringer i noen av variablene i registeret. Nedenfor 
er det en oversikt over hva som ble bestemt.  Forslagene er enda ikke implementert e.ersom det avventes 
ny teknisk løsning. 

Endringer i variabler
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Demographics Endres
Legge Ll BMI, PHQ4. Fjerne spørsmål om 
hvordan pasienten opplever sin egen økonomi

Oswestry disability index/funcLon (0–100) Beholde
s

Vi beholder EQ5D og Oswestry en periode Ll – 
Ll Vi får gjort nødvendige analyser og 
vurderinger rundt hvilket

Affected body regions (0–10) (Body map) Endres Ersta.es med tekstspørsmål

Highest pain last week (0–10) Uavklart

Uvaklart i hor. Spørsmålene er i tråd med de 
andre smerteklinikkene, men ikke i tråd med 
Tromsøundersøkelsen

Mean pain last week (0–10) Uavklart

Lowest pain last week (0–10) Uavklart

Pain right now (0–10) Uavklart

Quality of Life /EQ-5D-5L VAS (0–100) Beholde
s

Vi beholder EQ5D og Oswestry en periode Ll – 
Ll Vi får gjort nødvendige analyser og 
vurderinger rundt hvilket

Common psychiatric symptoms/HSCL-25/(1.0–4.0) Fjernes Fjernes Ll fordel for PHQ4

Usual pain intensity (0–10)
Beholde
s  

Usual pain bothersomeness (0–10)
Beholde
s  

Pain duraLon
Beholde
s  

Gothenburg acLvity scale (1–4; ordinal) Fjernes
De.e spørsmålet gir relevante data for 
befolkningsundersøkelser, men i OPR med 
smertepasienter så har «alle» lav akLvitetsnivå

Self-rated health (1–4; ordinal) Uavklart
1 spørsmål i OPR. Vi bør analysere denne opp 
mot EQ5D helsebarometer for å se om de 
overlapper eller gir li. forskjellig informasjon.

Self-efficacy (GSE) (1–4)  

Vi ønsker å ta de.e skjemaet ut, og eventuelt 
se.er inn et skjema på smerterelatert 
mestringstro. Det var spm om Lene ser på de.e, 
slik at vi ikke tar ut skjema som hun ønsker å 
analysere resultater, men hun nærmer seg 
slu.en.

Bodily distress syndrome checklist (0–4; ordinal)  Vi beholder BDS innLl videre

InjusLce experience quesLonnaire (0–48) Fjernes?
Vi ønsker å beholde denne for å kunne gjøre 
y.erligere studier med å redusere antall items i 
IEQ. 

FaLgue (0–11) Fjernes Tas ut e.er Lenes prosjekt

Insomnia severity index (0–28) Endres
Vi bør legge Ll 2 spørsmål (hvor mange Lmer 
sover du i gjennomsni.? Når pleier du å stå 
opp? Når pleier du å legge deg?

Pain catastrophizing scale (0–52) Endres
Kortes ned denne Ll kortversjonen med 3 
spørsmål

Pain inteference: Funksjonsskala (PSFS), pas bestemmer 
områder

Legges 
Ll Det er er ønske om å legge inn spørsmål om Pain 

inteference
Pain inteference: 7 spm fra BPI

Legges 
Ll
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Resultater 

Hvor mange pasienter svarer på undersøkelsen? 

Første spørreundersøkelse: Baseline 
Ved førstegangskonsultasjon er ruLnen at alle pasienter svarer på første del av spørreundersøkelsen 
(baselline (BL)). Noen pasienter motse.er seg de.e, andre kan komme for sent Ll Lmen slik at man ikke 
rekker uZylling. Tabellen nedenfor tyder på at en økende andel av nye pasienter svarer på 
baselineundersøkelsen. Det er imidlerLd avvik mellom antall pasienter som registreres inn i DIPS, og antall 
som har svart på baselineundersøkelsen. Mulige årsaker kan være at noen pasienter ikke ønsker å fylle ut 
spørreskjema, men også at pasienter ikke har mø..  

Samtykkeprosent 
Det kreves samtykke for å kunne sende ut oppfølgingsundersøkelsen e.er e. og tre år. Tabellen nedenfor 
viser andel pasienter som har samtykket Ll oppfølging. De.e antallet virker stabilt. 

Svarprosent oppfølgingsunderøkselsene, 12 og 36 mnd 
Ikke alle pasientene svarer på spørreundersøkelsene som sendes ut e.er e. og tre år. Infopad har en egen 
rapport for antall utsendte skjemaer som besvares. Det er færre pasienter som får utsendt spørreskjemaer 
enn antall pasienter som samtykker å få disse skjemaene. Ser vi svarprosent ut fra pasienter som har 

Oversikt over antall pasienter som har svart på baseline ved førstegangsoppmøte. Kilde: 1) Infopad, antall 
linjer med baselinemålinger 2) DIPS, rapport over nye pasienter (rapportnr 6817)

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019

Antall pasienter svart på BL 168 866 877 934 874

Antall nye pasienter (DIPS) 1046 1015 1054 935

Andel av nye pasienter svart på BL 83% 86% 89% 93%

Oversikt over samtykker. Kilde: Opptelling av samtykker som er få. inn relatert Ll antall pasienter som 
står som nye på SMEPADU i DIPS.

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt

Antall samtykket 116 741 732 784 673 3046

Ikke samtykket 82 250 232 217 198 979

Samtykkeprosent 58,6% 74,8% 75,9% 78,3% 77,3% 75,7%
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samtykket blir andelen betraktelig lavere. Antall svar er ikke konsistente mellom Infopads rapporter og 
manuelle tellinger.  

Det er avvik mellom antall undersøkelser som sendes ut fra Infopadsystemet, og antall som burde bli. 
sendt ut iu avdelingens tall for samtykker. Det er uklart hvorfor, men svarprosenten er på linje med 
Llsvarende undersøkelser. 

Tekniske problemer datafangst 
Det er noe usikkerhet kny.et Ll innsamling av data. Det er flere pasienter som har rapportert om feil ved 
innlevering. Det er også et ukjent antall besvarte skjemaer som ikke er å gjenfinne i systemet. De.e er 
problemer som leverandøren ikke ha funnet ut av.  

Resultater fra registeret 
Nedenfor er presenteres resultater Lars-Pe.er Granans arLkkel fra 2018 (h.ps://doi.org/10.1515/
sjpain-2017-0160). Tallene er hentet gjennom 2016 og 2017. Foreløpige analyser for 2018 og 2019 viser 
Llsvarende resultater arLkkel for presentasjon av sistnevnte tall er i prosess. Tall vedrørende resultater om 
ulike behandlinger ved avdelingen er heller ikke ferdiganalysert, publikasjon vedrørende de.e vil bli sendt 
inn i løpet av 2020. 

Årstall 2016 2017 2018 2019

Utsendte spørreundersøkelsera 12 og 36 mnd N/A 394 387 505

Besvarte spørreundersøkelsera N/A 124 382 413

Manuell telling av svar ved eksport av 12 mnd fra Infopad N/A 129 362 430

Svarprosent, av utsendte spørreundersøkelsera N/A 31,5% 98,7% 81,8%

Svarprosent, av pasienter som har samtykket Ll deltakelse forrige år N/A 18,8% 51,5% 52,7%
aData fra Infopad
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Table 1: Patient demographics.

Characteris9cs N (%) Average (range)/

(N
total 

= 1,712) Rela9ve frequency

Age (years) 1,712 (100%) 49.9 (16–97)

Duration of pain (years) 1,528 (89.3%) 8.49 (0–66)

Sex (female) 1,671 (97.6%) 61.9%

Living alone (yes) 1,628 (95.1%) 31.3%

Patients with children 0–18 years old (yes) 1,666 (97.3%) 31.1%

Education 1,657 (96.7%)

Comprehensive school (1–10 years) 16.2%

Secondary school/vocational school (11–13 years) 44.2%

College degree (14–17 years) 31.0%

Higher university degree (>17 years) 8.6%

Employment/student, part time or full time (yes) 1,648 (96.3%) 35.7%

Social benefits 1,418 (82.8%)

State and occupational pension 15.0%

Sick pay 10.7%

Work assessment allowance (AAP) 35.3%

Disability pension 31.9%

Others 7.1%

Self-rated evaluation of personal economy 1,670 (97.5%)

Good 23.9%

Average 51.2%

Poor 24.9%

Application for disability pension (yes) 1,549 (90.5%) 30.3%

Litigation (yes) 1,631 (95.3%) 14.2%

Table 2: Patient characteristics.

Pa9ent reported outcome measure (range)/ N (%) Mean Median Standard Comment

Pa9ent characteris9c (N
total 

= 1,712)a devia9on

Oswestry disability index/function (0–100) 1,711 (99.9%) 42.82 42 17.67 Higher is worse

Affected body regions (0–10) 1,690 (98.7%) 4.23 4 2.86 Higher is worse

Highest pain last week (0–10) 1,678 (98.0%) 7.66 8 1.76 Higher is worse

Mean pain last week (0–10) 1,670 (97.5%) 6.02 6 1.92 Higher is worse

Lowest pain last week (0–10) 1,659 (96.9%) 4.21 4 2.36 Higher is worse

Pain right now (0–10) 1,680 (98.1%) 5.58 6 2.28 Higher is worse

EQ-5D/Quality of Life VAS (0–100) 1,649 (96.3%) 43.94 41 20.72 Higher is better

EQ-5D-Index/Quality of Life (–0.594 to 1.0) 1,711 (99.9%) 0.41 0.45 0.28 Higher is better

HSCL-25/Common psychiatric symptoms (1.0–
4.0)

1,518 (98.4%) 2.16 2.1 0.57 Higher is worse
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Usual pain intensity (0–10) 1,495 (97.0%) 7.14 7 1.79 Higher is worse

Usual pain bothersomeness (0–10) 1,493 (96.8%) 7.67 8 1.73 Higher is worse

Gothenburg activity scale (1–4; ordinal) 1,456 (94.4%) 1.77 2 0.69 Higher is more 
active

Self-rated health (1–4; ordinal) 1,506 (97.7%) 3.24 3 0.69 Higher is worse

Self-efficacy (1–4) 1,494 (96.9%) 2.85 2.9 0.57 Higher is better

Bodily distress syndrome checklist (0–4; ordinal) 1,530 (99.2%) 1.49 1 1.17 Higher is worse

Injustice experience questionnaire (0–48) 1,529 (99.2%) 22.36 22 11.58 Higher is worse

Fatigue (0–11) 1,528 (99.1%) 6.48 7 3.39 Higher is worse

Insomnia severity index (0–28) 1,528 (99.1%) 14.79 15 6.97 Higher is worse

Pain catastrophizing scale (0–52) 1,528 (99.1%) 22.52 22 12.79 Higher is worse
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Metoder for fangst av data 
Registreringen foregår ved at alle nye pasienter svarer på elektroniske spørreskjema på klinikken før første 
konsultasjon. Dernest får pasienten Llsendt link Ll en mindre skjemapakke 12 og 36 måneder e.er første 
oppmøte. 

Samtykker for oppfølging innhentes av kontortjenesten, og samtykkene registreres på eget område på 
sykehusets sikre forskningsserver. Avdelingen har avtale med et selskap, Infopad, for innhentning av 
pasientdata ved første oppmøte og oppfølgingsdata e.er e. og tre år. Spørreundersøkelsene er 
elektronisk. 

Spørreundersøkelsen ved førstegangsoppmøte gjennomføres av alle pasienter, og resultatene fra denne 
beny.es klinisk av helsepersonell. Denne undersøkelsen tar vanligvis mellom 15 og 30 minu.er. Pasienter 
som har tolkebehov svarer på en kortere spørreundersøkelse. Tolk og pasient får bistand av sykepleier 
under denne seansen. Når pasienten har besvart denne kartleggingen vil resultatet umiddelbart 
konverteres Ll en rapport som summerer opp funnene og gir en tolkning av skåringene eller se.er dem inn 
i en kontekst. De.e vil gi klinikeren betydelig Llleggsinformasjon om pasientens smerteLlstand og 
konsekvenser av denne. All denne informasjonen er Llgjengelig for klinikeren før klinikeren henter 
pasienten inn Ll konsultasjonen. Den vil også fungere som en screening med tanke på utredning og 
eventuelt oppfølging av andre fagpersoner i det tverrfaglige teamet. 

E.er e. og tre år får pasienten Llsendt en link på den registrerte e-posten, samt en SMS Ll registrerte 
mobiltelefonnummer. Når pasienten trykker på linken, åpner spørreundersøkelsen seg via interne.. Disse 
undersøkelsene er vesentlig kortere enn baselineundersøkelsen, og tar mellom tre og fem minu.er å 
gjennomføre. 

Pasienter med bistandsbehov (kogniLv svekkelse, tolkebehov o.l.) har vi så langt ikke ha. gode ruLner for å 
følge opp. 

Videre registreres alle Lltak gjennom rapportering av Llstedeværende faggruppe, diagnosekoder og 
prosedyrekoder for den spesifikke konsultasjon fra alle kliniske konsultasjoner ved poliklinikken.  

Per 31.12.2019 har 3734 pasienter bli. registrert i OUS smerteregister og 3046 har signert samtykke for å 
delta i videre oppfølgingsundersøkelser. 

Frem9dig løsning for datafangst 
Da registeret ble etablert fantes det ikke en ikke-kommersiell elektronisk løsning Llgjengelig Ll det formål 
avdelingen ønsket. Personvernombudet godtok derfor en kommersiell løsning innLl en ikke-kommersiell 
løsning var etablert. Vår kommersielle løsning er ikke lenger godkjent ved OUS i henhold Ll lokale krav Ll 
IKT-sikkerhet. Men siden det per nå ikke finnes en godkjent ikke-kommersiell løsning har vi dispensasjon Ll 
å beny.e eksisterende løsning. Den endelige kommende løsningen er foreløpig ikke klar, men vil bestå av to 
deler hvor den ene delen er Medinsight. Medinsight driues og forvaltes i OUS-systemet. Det unike med 
denne løsningen er at den eneste kostnaden er for utvikling og programmering, mens driuen og lagringen 
av data er uten kostnader.  

Gjenbruk av løsningen er også uten kostnader. Det betyr at alle HF i Helse Sør-Øst (HSØ) som har inngå. 
lisensavtale med Medinsight kan få løsningen vi utvikler uten kostnader. Flere og flere HF i HSØ har inngå. 
eller skal inngå en slik avtale. Dermed så vil denne løsningen kort Ld e.er den er etablert og testet ut ved 
OUS kunne eksporteres Ll resten av regionen. Dermed vil alle smerteklinikker, uavhengig av størrelse og 
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økonomi kunne få gleden av det samme kvalitetssikringsverktøyet som OUS har. For private smerteklinikker 
som også ønsker denne løsningen kan det ordnes mot en privat lisensavtale med Medinsight. 
Forhåpentligvis vil den andre delen av løsningen også ha en Llsvarende løsning for regionale behov. 

Virksomhetsdata 
Infopad er et system for innhentning av data fra spørreskjema som pasienter svarer på. Virksomhetsdata, 
som for eksempel behandlere, diagnoser og prosedyrekoder hentes derfor fra sykehusets 
pasientadministrasjonssystem DIPS. SammensLlling mellom data fra Infopad og DIPS gjøres manuelt av 
forskere. I fremLdig system, Medinsight, vil flere virksomhetsdata, som anses som klinisk vikLge, bli 
Llgjengelig direkte for registerets forskere. 

Prosedyrer for intern sikring av datakvalitet 
Det er per dags dato ingen skiuelige prosedyrer kny.et Ll datakvalitet registeret. De.e er et 
forbedringspunkt.  
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Kvalitetsindikatorer 
Kvalitetsindikatorer er indirekte mål og sier noe om kvaliteten på området som måles. Kan for eksempel 
brukes Ll å måle om retningslinjer følges.  

Det foreslås å etablere kvalitetsindikatorer som registeret skal måle. Det er vanlig å dele kvalitetsindikatorer 
inn i tre områder:  

• Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, Llgjengelig utstyr, registre m.m) 

• Prosessindikatorer (akLviteter i pasienZorløpet f. eks. diagnosLkk, behandling) 

• ResultaLndikatorer (overlevelse, helsegevinst, Llfredshet m.m.) 

Per i dag er det kun resultaLndikatorer som registeret måler, men de.e endrer seg ved innføring av ny. 
system (Medinsight). Foreløpig foreslås følende resultaLndikatorer: 

Indikator Høy 
måloppnåelse

Moderat 
måloppnåelse

Lav 
måloppnåelse

Klinisk vikLg bedring/endring av funksjon / 
smerteintensitet / livskvalitet 12 måneder e.er 1. 
konsultasjon.

≥50 % 30-49 % <30 %

Andel med minimal funksjonsnedse.else / lav 
smerteintensitet / god livskvalitet 12 måneder.

≥50 % 30-49 % <30 %

Andel pasienter som var ute av jobb / studier ved 1. 
konsultasjon og som er Llbake e.er 12 måneder.

≥50 % 40-49 % <40 %

Andel pasienter [av absolu. alle] som 12 måneder 
e.er 1. konsultasjonen rapporterer at de er bli. 
bedre av behandlingen / vurderingen (PGIC).

≥50 % 40-49 % <40 %

Andel pasienter [av absolu. alle] som 12 måneder 
e.er 1. konsultasjonen rapporterer at de er bli. 
bedre av behandlingen / vurderingen : Andel 
misfornøyde pasienter.

≥50 % : < 10 % 40-49 %:< 10 % <40 % : < 10 %
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Prosjekter og forskning 
Registerets styringsgruppe har hele veien vært 100 % forankret i Regional kompetansetjeneste for smerte. 
De.e har gi. unike muligheter Ll å kunne utvikle registeret dynamisk uZra behov hos klinikerne og nye 
forskningsfunn man trenger å kartlegge i egen populasjon for å eventuelt Llpasse behandlingsLlbudet. 
De.e har medført at registeret har vært sentral i flere prosjekter hva gjelder jobbprosjeker (IPS), 
kartlegging av PTSD hos pasienter med langvarige smerteLlstander, kogniLve treningsprogram for pasienter 
med fibromyalgi eller perifer neuropaLsk smerte, kartlegging av overlappende diagnoser for utbredte 
muskelsmerteLlstadner, og ikke minst er OUS smerteregister en av hovedbjelkene i et HOD-iniLert prosjekt 
for å kartlegge kost-ny.eeffekten av smertemedisinske Llbud Ll pasienter med langvarige smerteLlstander. 

Det er hi}l to studier som er publisert med data fra OUS smerteregister. Men, en del av prosjektene 
ovenfor har startet prossesene med å få publisert arLkler. Se tabell nedenfor. 

I forbindelse med forespørsler (interne) om bruk av data fra OUS smerteregister er det er i 2019 oppre.et 
prosedyre for datautlevering (se vedlegg).  

Prosjektansvarlig Utlevert dato Prosjekt Data brukt Status

Unni Halvorsen Aug 2019 Masteroppgave relatert Ll 
medikamentoppfølging

Demografi Er i masterløp

Charlo.e Indre Lund 6.12.2019 Studie ifm HOD-prosjekt Demografi, EQ-5d 
ved baseline og 
12mnd

Ikke analysert 
enda

Prosjekter i som nærmer seg publisering

Silje Reme Endresen Aug 2019 Studie: IPS (Individual 
Plavement and support).

Baseline for 
historisk 
kontrollgruppe. 
Egne skjemaer i 
registerløsning.

I prosess for 
publisering

Henrik BørsLng 
Jacobsen

5.12.2019 Studie; Smertetåke Baseline. Egne 
skjemaer i 
registerløsning.

I prosess for 
publisering

Prosjekter med publikasjoner

Hedda Tschudi-
Madsen

Feb. 2018 Chronic Widespread Pain in 
a terLary pain clinic: 
ClassificaLon overlap and 
use of a paLent generated 
quality of life instrument

Publisert august 
2019.  

Scan J Pain

Lars-Pe.er Granan Sept 2018 The Oslo University Hospital 
Pain Registry: development 
of a digital chronic pain 
registry and baseline data 
from 1,712 paLents

Beskrivelse av 
baselinedata fra 
2016 Ll 2017
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Plan for forbedrings9ltak 

Videre utvikling av registeret 
• Datafangst  

• Ny metode for datafangst der skjemapakke blir sendt ut dersom pasienten har få. reell 
behandling/utredning. 

• Registeret er i ferd med å by.e teknisk løsning, samt å endre inklusjonskriterier for 
oppfølging. De.e vil sannsynligvis bedre den relaLve svarprosenten. 

• Biobank: Det planlegges for oppstart av biobank. Tidsfrist er enda ikke sa.. 

• Datakvalitet  

• Det er ønskelig å Llgjengeliggjøre registeret for smertepoliklinikker ved andre helseforetak. 

• Ny metode for datafangst vil sannsynligvis øke svarprosenten, e.ersom en del pasienter som 
ikke har få. behandling har gi. Llbakemelding om at det er å svare på 
oppfølgingsundersøkelsene ikke er relevant for dem. 

• Det bør utvikles prosedyrer for innhenLng av samtykke, for eksempel iu pasienter som har 
begrensinger kny.et Ll å besvare spørreskjemaer (for eksempel tolkebehov). 

• Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten  

• Kliniske kvalitetsindikatorer er diskutert. Utvikling av slike kvalitetsindikatorer må gjøres i 
samarbeid med avdelingens ledelse. 

• Det er ønskelig å redusere antall pasientrapporterte variabler. 

• Utvikling av prosedyrer for sikring av datakvalitet 

• I forbindelse med ny løsning startes det opp et implantatregister. Det er innledet et samarbeid med 
nordisk miljø, med en del felles variabler. 
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Vedlegg 1: 

Avtale for utlevering av data fra OUS 
smerteregister 

Formålet med databehandleravtalen er å besky.e opplysningene Ll pasientene som inngår i registeret. Se 
bestemmelser fra vedtektene bak i avtalen, som gjelder for Llgang Ll og bruk av data. 

Hovedpunkter: 

1) Bruken av utleverte data, skal kun beny.es Ll forskning/kvalitetssikring uten kommersielle formål, så fremt 
annet ikke er bestemt. 

2) Data som er utlevert er å anse som konfidensielle, og innholdet skal ikke videreformidles Ll tredjepart. 

3) Dersom mo.akeren av data ønsker å publisere resultatene av forskningen, avtales det herved at det skal 
refereres Ll samarbeidet med OUS smerteregister, som føres inn som samarbeidende part eller 

Prosjektnavn :  REK-nummer, hvis aktuelt: 

Prosjektets hovedhypotese: PVO saksnummer: 

Hvilke variabler ønskes Hvilke analyser planlegges for de 
ulike variablene?

Prosjektleder :  [navn, kontakLnformasjon] Forskningsansvarlig insLtusjon:  

Planlagt prosjektslu. (siste publikasjon) 
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medforfa.erskap i henhold Ll Vancouver retningslinjer. 

4) Mo.aker har selvstendig ansvar for at bruken, lagring og sle}ng av utleverte data, håndteres i henhold Ll 
OUS sine retningslinjer, samt i henhold Ll GDPR art. 5: Principles rela#ng to processing of personal data. 

5) Utlevering av data skjer iht Ll OUS retningslinjer for å sikre spredning av konfidensielle data, f.eks ved bruk av 
en kryptert minnepinne eller på sikkert område. 

6) Ved definert prosjektslu. har mo.aker av data selvstendig ansvar for at forskningsdata e.er denne avtalen 
og som befinner seg i egen insLtusjon, håndteres i tråd med REK godkjenning og godkjent protokoll.   

Utleverte data er godkjent utlevert av OUS smerteregisters styringsgruppe/fagråd 

Bestemmelser kny.et Ll utlevering og bruk av data fra OPR: 

§6d Forvaltning av databehandlingsansvar 

All utlevering av opplysninger fra registeret må også forhåndsmeldes til personvernombudet (PVO) ved 
OUS. Bekreftende tilbakemelding fra PVO må være mottatt før slik utlevering kan gjøres, se beskrivelse for 
daglig leders oppgaver og faglig styringsgruppes oppgaver. Meldingen følger de ordinære rutinene for 
forskning ved OUS. Følgende er eksempler på håndtering: 

1) For studier som OUS er ansvarlig for og som er innenfor registerets og samtykkets formål: 

 - Forenklet melding til PVO sendes. Her vil registerets samtykke kunne benyttes også   
for den forskning som er planlagt som del av kvalitetsregisteret. 

 - Behov for godkjenning fra REK må i tillegg vurderes dersom studien er medisinsk   
eller helsefaglig forskning. 

2) For studie som andre juridiske enheter er ansvarlig for og/eller som ikke er innenfor   
registerets opprinnelige formål: 

 - Samtykke og godkjenning av studien (enten REK eller PVO avhengig av type    
forskning) sendes PVO/REK. 

Dato/Sted 

Signatur Daglig leder OUS smerteregister, på vegne 
av OUS styringsgruppe/fagråd

Dato/Sted 

Mo.aker av data
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3) For utlevering av anonyme data (uten kode eller andre kjennetegn for individ, og at utvalget  som 
utleveres er stort nok til at anonymitet ivaretas): 

 - Dette kan gjøres uten at PVO får noen melding, men PVO brukes ved behov for   
 rådføring. 

§7 Retningslinjer for tilgang og bruk av data i registeret 

Det er et mål at data i registeret brukes til kvalitetsarbeid og/eller forskning, og registrerte data skal derfor 
prinsipielt være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem til slike formål og som kan fremlegge gyldig 
godkjenning for forespurt bruk.  

Faglig styringsgruppe har faglig ansvar for vurdering og beslutning av forespurt utlevering. Beslutninger om 
utlevering må følge de til enhver tid gjeldende styrende dokumenter ved OUS og må være i samsvar med 
konsesjonsbetingelser, registervedtekter, samtykker og gjeldende lovverk. Personvernombudet skal alltid 
godkjenne utleveringer, se §6d. 

Tilgang til data tilstås i henhold til prosjektsøknad og i samsvar med gitte godkjenninger. Prosjektansvarlig 
må ha akademisk kompetanse på norsk doktorgradsnivå eller tilsvarende. Uerfarne forskere må ha veileder 
med slik kompetanse (prosjektansvarlig). 

Avtale om utlevering og bruk, gir bruksrett iht en eller flere spesifiserte problemstillinger i en begrenset 
periode. Utleveringen av data tilpasses den konkrete forespørsel. Mottaker har ingen enerett til innholdet i l 
utleverte data., men enerett i forhold til andre delprosjekter til å publisere omkring en presisert 
problemstilling i en avgrenset periode. Normalt vil perioden være 4 år, men kan variere noe med 
delprosjektets kompleksitet. Det kan søkes om forlengelse av bruksretten. Følgende forutsetninger må 
være oppfylt før data kan utleveres: 

- Søker må fremlegge protokoll for prosjektet 

- Bruk av data må bare finne sted i tråd med registerets vedtekter 

- Det må fremgå hvilken navngitt person som er ansvarlig for bruken av data 

- Ved utlevering av personopplysninger, inkl avidentifiserte, må nødvendige formelle   
godkjenninger fremlegges 

- Forøvrig skal man ved tildeling legge vekt på følgende forhold: 

 - Faglig kvalitet og originalitet 

 - Nytteverdi for helsehjelpen, forebyggende og/eller kurativt helsearbeid 

 - Faglige, administrative, praktiske og økonomiske bidrag til planlegging og/eller    
innsamling av data som inngår i registeret 

 - Det faglige miljø rundt søkeren 

 - Om delprosjektet kan øke kvaliteten på registerets database, for eksempel    
prosjekter som validerer registerdata 

 - Nye prosjekter må ikke være i konflikt med pågående prosjekter 

Dersom flere søknader omfatter samme problemstilling, vil forskerne bli oppfordret til å samarbeide, enten 
om analyser og publisering eller ved en finere inndeling av problemstillingen. Hvis dette ikke er mulig, vil 
søknadene bli prioritert etter faglig kvalitet. 

Forutsetninger ved utlevering: 
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- Registeret skal inngå skriftlig avtale med prosjektleder for det prosjektet det søkes  om bruk av 
kliniske data for. 

- Det skal loggføres hvilke opplysninger som er utlevert, tidspunkt og til hvem data er   
utlevert, navngitt mottaker, samt beskrivelse av hjemmel og nødvendig godkjenninger for  utlevering. 

- Materiale kan utleveres til internasjonale forskere hvis det er forskningsmessig forsvarlig.  
Utlevering til internasjonale forskere skal skje i nært samarbeid med norske forskergrupper  og 
forutsetter nødvendige godkjenninger. 

- Ved bruk av data fra registeret skal kilde alltid oppgis. 

- Vancouver-konvensjonen gjelder for medforfatterskap ved publisering. 

- Standard internasjonale retningslinjer for medforfatterskap skal legges til grunn, se ICMJE  
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, www.icmje.org. 

- For utlevering og bruk av data, er det en forutsetning at det etableres et samarbeid med   
representant for registeret som har nødvendig registerkompetanse, dvs. kompetanse i   forhold til 
hva det utleverte materialet representerer og hvilke muligheter og begrensninger  som ligger i det. 
Dette er nødvendig for å sikre god kvalitet på analyser og fortolkninger. 

Eventuelle kopier av hele eller deler av registret hos andre virksomheter, må organiseres med egen 
databehandleravtale og i samsvar med OUS’ rutiner. 

Faglig styringsgruppe/fagrådet godkjenner publikasjoner basert på data fra registrene før de sendes inn for 
publisering. Evt. kan dette delegeres leder under gitte vilkår. Søkere som ikke overholder den skriftlige 
kontrakten, vil på et senere tidspunkt ikke få anledning til å motta data fra registret. 

§7a Retningslinjer for bruk av data til ikke-vitenskapelige formål 

På grunnlag av skriftlig eller muntlig henvendelse til kvalitetsregisterets leder kan enklere data utleveres 
dersom følgende forutsetninger er oppfylt: 

- Informasjonen skal kun bestå av aggregerte data om større grupper av pasienter 

- Informasjonen skal ikke kunne knyttes opp mot identifiserbare størrelser som eksempelvis  en 
pasient, et enkelt sykehus, en kommune eller et behandlende helsepersonell. 

§7b Retningslinjer for bruk av data til abstrakt basert på anonyme data 

På grunnlag av skriftlig eller muntlig henvendelse til kvalitetsregisterets leder, kan anonyme datasett 
utleveres som grunnlag for abstrakt, mindre problemstillinger og tilsvarende. 

Formål for abstrakt må kort beskrives før utlevering, slik at relevante anonyme uttrekk kan gjøres. Videre 
må abstrakt fremlegges og godkjennes av registerets leder før publisering. Bruk av data utlevert iht. §7b til 
andre formål, herunder senere utarbeidelse av manuskript for publikasjon, krever ny fullstendig søknad 
som beskrevet i §7c. 

§7c Retningslinjer for bruk av data til vitenskapelige formål 

Søknader om utlevering av data fra registeret til vitenskapelige prosjekter, skal sendes til daglig leder av 
registeret som forbereder saken. Søker må ha akademisk kompetanse på norsk doktorgradsnivå eller 
tilsvarende. Av søknaden må det fremgå: 

- Navn, adresse, Telefon, e-post og avdelings-/virksomhetstilhørlighet for den som søker. 
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- Formål med bruk av data det anmodes om innsyn i. 

- Prosjektbeskrivelse. 

- Hvilken tidsperiode opplysningene skal hentes fra. 

- Hvilke datapunkter som skal studeres. 

- Hvordan skal resultatene formidles (abstrakt/publikasjon). 

- Redegjørelse for samarbeidspartnere og medforfatterskap. 

- Redegjørelse for hvilke tillatelser som er søkt innhentet for å gjennomføre arbeidet, inkl.   
håndtering av samtykkekravet. 

Utlevering av data iht. §7c forutsetter skriftlig bekreftelse fra Personvernombudet på at alle nødvendige 
godkjenninger er innehentet. Personvernombudet bestemmer hvordan data skal utleveres og oppbevares. 

Følgende vil typisk vurderes ved utlevering av datamateriale: 

- Er forskningen medisinsk interessant? 

- Er det faglige opplegget tilfredstillende? 

- Har forskningsmiljøet kompetanse på bruk av aktuell metodikk? 

- Pågår parallelle og sammenlignbare studier som også har hentet ut tilsvarende materiale  og 
som vil påvirkes om samme materiale utleveres igjen?  

Medlemmer av styringsgruppe/fagrådet som er inhabile i forhold til behandlingen av en søknad om 
utlevering av data til vitenskapelige formål skal fratre når søknaden behandles. 
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