
 
 

Prosedyre gjennomføring - utsendelse av skjema, FS-ICU-24:  
      

 Prosjektperiode: for eksempel en periode på 2-3 uker. Vi tilrår å inkludere opphold over 48 

timer eller ved opphold der pasient dør <48 timer etter ankomst intensiv. Ved mindre 

enheter med færre pasienter som oppfyller NIR-kriteria, bør en vurdere en lengere 

prosjektperiode for å sikre flere muligheter for inklusjon av pårørende.  

 

 Spørreskjema med påført koblingsnøkkel (for eksempel løpenummer) mot pasientidentitet, 

informasjonsskriv og ferdig adressert og frankert returkonvolutt med sykehusets logo gjøres 

klar på forhånd til estimert antall deltakere for hele prosjektperioden, og legges inn i stor, 

frankert konvolutt med sykehusets logo.  

 

 Liste over pasienter, med dato for innleggelse og utskrivelse fra intensivavdelingen for de 

siste x-antall ukene, KAN hentes ut fra elektronisk pasientjournal (EPJ) av avdelingens kode-

kontroller eller leder. ELER se punktet under.  

 

 I noen intensivavdelinger finnes slik pasientoversikt fortløpende registrert i protokoll 

(pasientbok), noe som gjør lister fra EPJ overflødige. Ved hjelp av listene, bestemmes hvilke 

pasienter som er utskrevet fra intensivavdelingen for x antall uker tilbake. Send ut brevet 

tidligst 3 uker etter pasienten ble utskrevet fra intensiv.  

 

 Sekretær/registrar åpner EPJ, sjekker utskrivelsesdato, og sjekker om det eventuelt har vært 

senere re-innleggelser. Da må man i så tilfelle avvente utsendelse. I journalens oversiktsark 

hentes navn og adresse på nærmeste pårørende, og påføres den klargjorte forsendelsen for 

hånd. Der det ikke er adresse, kun telefonnummer på pårørende, sjekkes dette opp mot 

1881. Der verken adresse eller telefonnummer finnes, utelates den aktuelle pårørende fra 

undersøkelsen.  

 

 Det registreres i prosjektlogg hvilke pasienters pårørende som har fått tilsendt spørreskjema 

og hvilke som ikke får det, og årsaker til at spørreskjema ikke sendes ut.  

 

 Kun prosjektmedarbeidere/registrarer skal ha tilgang til prosjektlogg som skal oppbevares 

innelåst i de ulike avdelingene.  

 

 Data fra returnerte svarskjema punches av lokale registrarer og lagres i NIR/MRS. Deretter 

makuleres svarskjemaene umiddelbart. Hver enhet får tilgang til sine data i NIR umiddelbart 

via MRS, og ferdige figurer i Rapporteket (Helseregister.no), påfølgende dag.  

 

 Tekst fra åpne svarfelt, skrives fortløpende i et word-dokument under tilhørende tema-

overskrift. Disse data brukes lokalt og vil ikke inngå i NIR-registreringene.  

 

 Analyse av kvalitativ del/fritekst i spørreskjemaets siste del vil fortløpende bli skrevet ordrett 

og anonymisert over i en Word-fil og deretter lagret i et passordbeskyttet og 

adgangsbegrenset lokalt område. Teksten kan senere bli analysert tematisk med formål 

kontinuerlig kvalitetsforbedring.  

Oppdatert: oktober 2022. 


