
Ofte stilte spørsmål 
 
Hva er NPR-nummer? 
Svar: Norsk Pasientregister Nummer. Dette finner du i DIPS; tast F5 og det skal dukke opp. 
Bruker ikke din avdeling DIPS? Kontakt lokal IKT-ansvarlig for medisinske systemer.  
 
Hvordan skal vi registrere data i NIR? 
Svar: Ny versjon av medisinsk registreringssystem i NIR er like rundt hjørnet. Dette 
inneholder en egen «boks»: Pårørendetilfredshet. Fyll ut og lagre. 
 
Hvor raskt kan vi få ut resultater fra registreringen? 
Svar: Resultatene er tilgjengelig for deg med en gang du har lagret data. Det er en fordel om 
hele pasientoppholdet ferdigstilles samtidig for de øvrige ordinære NIR-data slik at alt kan 
registreres samtidig. 
 
De åpne tekstfeltene i spørreskjemaet; hvordan sikre tilbakemelding til den enkelte 
avdeling? 
Svar: Disse data kan ikke registreres i NIR. Riv av dette arket fra det utfylte spørreskjemaet 
og bruk det lokalt. Dette er da helt anonymt og trenger ikke lagres spesielt. 
 
Pasienten innlegges på lokalsykehus for stabilisering før transport til større sykehus. Skal 
denne pasienten ekskluderes? 
Svar: Tja… I utgangspunktet skal pasienter som flyttes mellom intensivavdelinger ekskluderes 
fordi det blir vanskelig å vite hvilket opphold som skal danne grunnlaget for svarene på 
spørreskjemaet. Hvis oppholdet på lokalsykehuset er veldig kort kan dette anses som en del 
av transporten (eksempler: innom lokalsykehus for intubasjon eller CT før rask 
videretransport). Hvis pårørende i tillegg ikke har fått særlig oppmerksomhet under dette 
oppholdet mener styringsgruppen at denne pasienten kan inkluderes. Beslutning må tas på 
pragmatisk grunnlag. Er du usikker må du gjerne kontakte oss i styringsgruppen for råd. 
 
Pasienten får noninvasiv maskebehandling på intensivavdelingen. Denne behandlingen 
styres av lungelege, ikke lege tilknyttet intensivavdelingen. Når pårørende svarer på sin 
oppfatning av leges ivaretakelse gjelder dermed svarene en lege som ikke er tilknyttet 
intensivavdelingen. Hva gjør vi? 
Svar: Pårørende til denne pasienten skal inkluderes hvis øvrige krav til inklusjon oppfylles.  
 
Hvordan lager vi pasientliste fra DIPS? 
Svar: Se eget dokument «hvordan hente pasientliste fra DIPS». 
 
Pårørende er fremmedspråklige og vi er usikre på om de forstår det norske 
spørreskjemaet. Hva gjør vi? 
Svar: Vi skal ikke sende det engelske spørreskjemaet (original) til personer som ikke har 
engelsk som førstespråk. I slike tilfeller sender vi ut det norske skjemaet.  
 
Hvis vi får et utfylt spørreskjema i retur som innehar inkonsekvente / «pussige» svar… Hva 
da? 



Svar: Mistenker vi manglende samtykkekompetanse? Vi har ikke muligheter til å sjekke 
dette.  
Svaret skal registreres. 
 

 


