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FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I REGISTER 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 

SMERTEREGISTER (OSR)  

BAKGRUNN  

Oslo universitetssykehus smerteregister for langvarige smertetilstander ble opprettet av Avdeling for 

smertebehandlings poliklinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) i 2014 for å bedre behandlingen av pasienter 

med smertefulle tilstander. OSR samler inn informasjon om pasienter med smertetilstander som blir utredet, 

får diagnose og eventuelt blir behandlet ved Avdeling for smertebehandlings poliklinikk ved Oslo 

universitetssykehus (OUS). 

HENSIKT 

Hensikten med OSR er å finne ut hvordan pasienter med smerter blir behandlet i spesialisthelsetjenesten. Vi 

må ha oversikt over behandlingsmåter, prosedyrer og tiltak rettet mot denne pasientgruppen før vi vet hva 

som bør forbedres og forskes videre på. I tillegg ønsker vi å få oversikt over hvilke pasienter som henvises til 

Avdeling for smertebehandlings poliklinikk ved OUS. Det overordnede målet med registeret er å sikre og 

forbedre metodene i behandlingen og tilbudet til pasienter med ulike smertefulle tilstander. 

Norsk forskning viser at mange mennesker i samfunnet generelt og i ulike pasient- og aldersgrupper sliter med 

flere typer smerte. På kort sikt gjør smerteplager ofte at personer får nedsatt funksjon, de er mindre i aktivitet 

og blir sykmeldt fra jobb/utdanning. På lang sikt kan smertene bli kroniske. Det fører til at pasienten får enda 

mer nedsatt funksjonsnivå og livskvalitet. Det er store forskjeller i spesialisthelsetjenestene på hvordan disse 

tilstandene utredes, diagnostiseres og behandles. Det finnes lite informasjon om hvordan pasientenes 

smerteplager behandles fra de ulike tilnærmingene. Dermed vet vi lite om hva slike forskjeller fører til på sikt. 

Målet med OSR er å oppdage dårlige utrednings- og behandlingsmetoder så tidlig som mulig 

HVA INNEBÆRER DELTAKELSE FOR DEG? 

I registeret samler vi opplysninger fra spørreskjemaer. I spørreskjemaene spør vi om personlige opplysninger 

som for eksempel, arbeidssituasjon og enkelte økonomiske forhold. I tillegg spør vi om din opplevelse av helse, 

symptomer, fysiske plager, samt psykiske og sosiale forhold. Informasjonen fra spørreskjema du svarer på, 

samler vi inn via internett. Dette gjør du 14 dager før du skal i det første møtet på smertepoliklinikken.  

Vi ber også om tillatelse til å sende deg lenke til spørreskjema på e-post/SMS underveis under behandlingen, og 

ett år etter at behandlingen/utredningen er avsluttet hos oss. Noen ganger ønsker vi å kontakte deg for andre 

oppfølgingsspørsmål. Det kan også senere være aktuelt å samle flere opplysninger om behandling og 

oppfølging fra din journal. Vi ber derfor om tillatelse til å få lov til å kontakte deg i slike tilfeller. 

MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Din deltakelse medfører kvalitetssikring av den behandlingen du har fått. Kunnskapen om din utredning, 

behandling og effekten av disse tiltakene gir oss erfaring som kan bidra til å hjelpe andre som får tilsvarende 

plager i fremtiden. Din deltagelse har ingen ulemper for deg. Det eneste er at vi kan kontakte deg senere fordi 

vi trenger mer informasjon fra deg.  
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INNSAMLING OG BRUK AV HELSEOPPLYSNINGER  

Opplysningene vi registrer om deg lagrer vi trygt elektronisk i sykehusets systemer. Informasjonen skal kun 

brukes slik vi allerede har forklart. Alle opplysningene dine er sikret mot innsyn fra uvedkommende og 

behandles konfidensielt. Det er kun autorisert personell som jobber ved registeret, som har adgang til unike 

data (inkludert personnummer) som kan identifisere deg og kan finne tilbake til deg. Det er ikke mulig å 

identifisere deg i resultatene av studier når disse er ferdige og skal presenteres. Ansvarlig for behandling av 

data på OUS er administrerende direktør. Opplysningene du gir oppbevarer vi frem til 31.12.2029. 

Lagringstiden kan bli forlenget lenger enn dette etter søknad til rette instans 

Informasjonen vi samler inn, brukes i ulike forskningsartikler med formål som beskrevet her. Informasjon om 

studier og rapporter knyttet til OSR finnes på: 

 https://oslo-universitetssykehus.no/personvern/informasjonsportal-for-deg-som-har-avgitt-bredt-

samtykke/smerteregisteret .  

Alle studier godkjennes på forhånd av styringsgruppen for OSR og de organer som regulerer forskning. 

SAMMENSTILLING AV DATA MED ANDRE OPPLYSNINGER 

I noen studier kan det være aktuelt å sammenstille (koble) data fra OSR med opplysninger i andre offentlige 

registre, for eksempel Folkeregisteret, Reseptregisteret, Norsk pasientregister og andre nasjonale registre fra 

SSB og NAV. Alle slike sammenstillinger krever samtykke og/eller forhåndsgodkjenning av de offentlige 

instanser loven krever, for eksempel Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Datatilsynet og Helse- og 

omsorgsdepartementet.  

GODKJENNING AV FREMTIDIGE FORSKNINGSPROSJEKTER 

Alle fremtidige forskningsprosjekter som benytter materialet fra deg skal forhånds godkjennes av en regional 

komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, men du vil kun unntaksvis bli spurt på nytt om slik bruk. 

DET ER FRIVILLIG Å DELTA - MULIGHET FOR Å TREKKE SAMTYKKET 

Det er frivillig å delta i OSR. Dersom du sier ja til å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste siden av 

denne informasjonen. Selv om du sier ja til å delta, kan du senere trekke deg uten at det påvirker behandlingen 

du din. Hvis du ønsker å trekke deg, kan du kontakte OSR: Avdeling for smertebehandling, Oslo 

universitetssykehus smerteregister for langvarige smertetilstander, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. 

Telefon: 23 02 61 61. 

INNSYNSRETT, ENDRING OG SLETTING AV OPPLYSNINGER 

Hvis du sier ja til å delta, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du har også 

rett til å få rettet opp i eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra deltakelse 

i OSR, kan du kreve at vi sletter informasjonen vi har om deg, bortsett fra data i anonymiserte forskningsfiler 

som allerede er brukt i forskning. 

GODKJENNING 

Personvernombudet ved OUS har vurdert prosjektet, og har gitt godkjenning (2014/1309). Etter ny 

personopplysningslov har behandlingsansvarlig (Oslo universitetssykehus) og prosjektleder (Audun Stubhaug) 

et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet 

har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1a og artikkel 9 nr. 2a og ditt samtykke. 

  

https://oslo-universitetssykehus.no/personvern/informasjonsportal-for-deg-som-har-avgitt-bredt-samtykke/smerteregisteret
https://oslo-universitetssykehus.no/personvern/informasjonsportal-for-deg-som-har-avgitt-bredt-samtykke/smerteregisteret
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SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I OSR  

 

 

 Jeg er villig til å delta i smerteregisteret ved Oslo universitetssykehus  

 

 

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontoravdeling skriver inn: 

Pasientnummer i Medinsight 

 


