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SPØRGESKEMA 

 Spørgeskemaet om smerte blev uddelt til alle de patienter med NET, der 

var til kontrol i ambulatoriet fra marts 2014 til marts 2015

 I alt 247 patienter fik tilbuddet om deltagelse

 Heraf var der 29 der ikke ønskede at deltage

 På11 patienter manglede blodprøvesvar

 I alt en studiepopulation på 207 patienter med NET



SMERTER

Kendte smerter:

 122 patienter var smertefrie

 85 patienter havde haft smerter den sidste uge 

 55 patienter havde smerte før diagnosen (gigtsmerter, hovedpine, 

rygproblemer osv.)

 På en skala fra 0-10, var den gennemsnitlige score på 4



SMERTER

Nye smerter:

 47 patienter havde fået smerter efter diagnosen blev stillet

 På en skala fra 0-10, var den gennemsnitlige score på 4

 19 patienter mente at smerterne skyldes NET

 17 vidste ikke hvorfor de havde smerter

 41 patienter mente at smerterne skyldes behandling af NET (enten pga. 

medicin, undersøgelser eller indgreb)



 17 patienter havde smerter før diagnosen blev stillet

Typisk 1-2 år inden diagnosticering

 16 patienter fik smerter efter diagnosen blev stillet

Typisk 1-2 måneder efter diagnosticering 

 1 patient fik smerte i forbindelse med diagnosticeringen 

 13 patienter huske ikke hvornår smerterne begyndte  

NYE SMERTER – HVORNÅR?



NYE SMERTER – HVORHENNE?

 40 patienter havde ondt i maven

 10 patienter havde ondt i ryggen

 6 patienter havde ondt i benene

 5 patienter havde ondt i armene

 3 patienter havde ondt i hovedet



NYE SMERTER, HVORDAN?

 13 patienter havde konstante 
smerter

 15 patienter havde konstante 
smerter med smertetoppe 
(vedvarende gennemsnitlig1 
time)

 15 patienter havde ”kun” 
smertetoppe (vedvarende 
gennemsnitlig 1 minut)



NYE SMERTER, HVORDAN?

 Brændende: 14 patienter

 Smertefuld kold: 8 patienter

 Elektrisk stød: 11 patienter

 Snurren: 9 patienter

 Prikken/stikken: 11 patienter

 Følelsesløshed: 7 patienter

 Kløe: 10 patienter

 Krampende:18 patienter

 Kvalmende: 13 patienter

 Forværring ved fødeindtag: 19 patienter



NYE SMERTER, HVAD NU?

 Vi skal udbrede vores viden om smerter hos patienter med NET

 Derfor udarbejdelse af en artikel til et sundhedsvidenskabeligt tidsskrift

 TAK fordi I tog Jer tid til at besvare spørgeskemaet

 TAK fordi I bidrager med data til fremtidig forskning inden for smerter hos 
patienter med NET


