Norsk Nakke- og Ryggregister (NNRR)
Retningslinjer for utfylling av 1b: Registreringsskjema (helsepersonell)
Det er noen områder i skjemaet som ikke er selv-innlysende, og hvor det kreves retningslinjer som
styringsgruppa stiller seg bak.
Disse retningslinjene skrives i slutten av januar 2017, like etter en revisjon av registeret. Versjon 2 av
NNRR er nylig satt i produksjon av Hemit.
Arbeidsstatus
”I arbeid”: Kryss her når pasienten har et arbeidsforhold. Hvis pasienten er sykemeldt krysser en
både for ”I arbeid (med %)” og ”Sykemeldt (med %)”.
Sykemelding
Her kan en velge dato for sykemelding.
Dersom denne ikke er kjent kan en velge måned.
Hvis en kun klarer å komme fram til året for sykemelding, velger en juni (midt i året).
Ad. Siste sykemeldingsperiode: Hvis pasienten etter en lengre sykemelding har vært i jobb mindre
enn 4 uker, så ser en bort fra det, og registrerer det som om pasienten fortsatt er sykemeldt.
Medikamenter
Bruk av smertelindrende medikament inkluderer medikamenter som Sarotex.
Radiologi
I hovedsak skal en ved avkrysning forholde seg til den beskrivelsen som radiologen har gitt.
Vi er klar over at det er stor variasjon i hva radiologene beskriver.
Normale funn inkluderer aldersforandringer, eller forandringer som ikke nærmere kan spesifiseres.
I det åpne feltet kan en kommentere dersom radiologiske forandringer er i nakke mens pasienten har
symptomer fra korsrygg.
Skoliose: Avkrysning for ”Barn/ungdom” betyr at skoliosen debuterte i barne- eller ungdomsår.
Degenerativ skoliose defineres som skoliose > 10 grader.
Spondylolistese: Bør automatisk komme opp ”nei” i rullefeltet.
Diagnoser
Velg om pasienten har Nakkesmerter, Ryggsmerter eller Både nakke- og ryggsmerter.
Ved Nakkesmerter og Ryggsmerter: Velge diagnosegruppe. Har pasienten en tilstand med
nevrologisk dysfunksjon, en annen spesifikk tilstand, eller en uspesifikk diagnose?
For de vanligste diagnoser ligger det så inne faste valg av ICD-diagnoser.
For sjeldnere tilstander må en selv skrive inn diagnosenummer. Her har vi bedt Hemit om å få en
link til ICD-10 kodeverket hvis mulig.
Vi har også bedt om å få en ekstra ”knapp” for ”Annen diagnose” med link til ICD-10 kodeverk hvor
en kan legge inn komorbiditets-diagnose.
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Hvis det viser seg at Hemit ikke ordner dette i denne revisjonen må vi vente til høsten. I så tilfelle
må komorbiditets-diagnoser foreløpig legges til ved å gå inn på ”Både nakke- og ryggsmerter”, og så
skrive inn riktig diagnosenummer og diagnose.
Behandling
Behandling er nå delt inn i
- Behandlingsløype i kommunehelsetjenesten
- Behandlingsløype i spesialisthelsetjenesten
- Type individuell eller tverrfaglig behandling. Dette alternativet fylles ut uavhengig av om en har
valgt behandlingsløype i kommune- eller spesialisthelsetjeneste.
- Annen utredning
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