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kle meg
4 = Jeg har store
problemer med å
vaske meg eller
kle meg
5 = Jeg er ute av
stand til å vaske
meg eller kle
meg
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2 = Jeg har litt
problemer med å
utføre mine
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3 = Jeg har
middels store
problemer med å
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4 = Jeg har store
problemer med å
utføre mine
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5 = Jeg er ute av
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intensiv
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intensiv

DateDischargedI
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Dato og klokkeslett (hele og halve timer 00-24) for når pasienten fysisk forlot
intensiv ved utskrivning, eller døde på intensiv. Midlertidige opphold utenfor
intensiv i forbindelse med operasjon/røntgenundersøkelser etc. inngår i
liggetiden, og skal ikke registreres som utskrivning og reinnleggelse.<br /><br />
<b>Pasienter som dør på intensiv.</b> <br />
NIR registrerer tid med aktiv behandling/observasjon. For pasienter som dør på
intensiv, skal derfor dødstidspunkt registreres som tidspunkt for utskrivning
(selv om avdøde ofte ikke blir fraktet ut av avdelingen før timer senere).
<br/><br />For pasienter med påvist opphevet intrakraniell sirkulasjon gjelder
følgende:
<br /><b>Ved død på intensiv uten donasjon</b> – utskrivningstidspunkt er lik
tidspunkt for hjertedød.
<br /><b>Ved organdonasjon på eget sykehus</b> – utskrivningstidspunkt er
tidspunkt der pasienten fysisk forlot intensivavsnittet på veg til donasjon. Status
ut intensiv = død intensiv
<br /><b>Ved transport til annet sykehus/annen intensivenhet med tanke på
organdonasjon</b> – utskrivningstidspunkt er tid der pasienten fysisk forlot
intensivavsnittet. Status ut intensiv må av formelle grunner være «i live», siden
det også skal registreres en overflytting.

