
Feltnavn Variabelnavn Mulige verdier Felttype Gyldighet Hjelpetekst
PasientGUID PasientGUID Id (Guid) v1.0
Skjematype Skjematype Tekst v1.0
Id SkjemaGUID Id (Guid) v1.0

MainFormId
HovedskjemaGUI
D Id (Guid) v1.0

UnitId UnitId
Numerisk 
(heltall) v1.0

FormTypeId FormTypeId
Numerisk 
(heltall) v1.0

MajorVersion MajorVersion
Numerisk 
(heltall) v1.0

MinorVersion MinorVersion
Numerisk 
(heltall) v1.0

FormStatus FormStatus 0 = Ingen Enkeltvalg v1.0
1 = Kladd
2 = Ferdigstilt
4 = Slettet
5 = Returnert

Opprettet CreationDate Dato/tid v1.0
FormDate FormDate Dato/tid v1.0
LastUpdate LastUpdate Dato/tid v1.0
RHF RHF Tekst v1.0
HF HF Tekst v1.0
Sykehus Hospital Tekst v1.0

Helseenhet HealthUnitName Tekst v1.0
HelseenhetKortn
avn

HealthUnitShort
Name Tekst v1.0

HelseenhetID HealthUnitId
Numerisk 
(heltall) v1.0

PatientAge PatientAge
Numerisk 
(heltall) v1.0

PatientGender PatientGender 0 = Unknown Enkeltvalg v1.0
1 = Mann



2 = Kvinne
MunicipalNumbe
r

MunicipalNumbe
r

Numerisk 
(heltall) v1.0

CurrentMunicipal
Number

CurrentMunicipal
Number

Numerisk 
(heltall) v1.0

Municipal Municipal Tekst v1.0

PostalCode PostalCode
Numerisk 
(heltall) v1.0

DistrictCode DistrictCode Tekst v1.0
AddressQuality AddressQuality 0 = None Enkeltvalg v1.0

1 = MatchedDate
2 = Current
3 = LastRecord

FirstTimeClosed FirstTimeClosed Dato/tid v1.0
GANGE Eq5d-L-spm1 0 = None Enkeltvalg v1.0

1 = Jeg har ingen 
problemer med å 
gå omkring
2 = Jeg har litt 
problemer med å 
gå omkring
3 = Jeg har 
middels store 
problemer med å 
gå omkring
4 = Jeg har store 
problemer med å 
gå omkring
5 = Jeg er ute av 
stand til å gå 
omkring

PERSONLIG STELL Eq5d-L-spm2 0 = None Enkeltvalg v1.0



1 = Jeg har ingen 
problemer med å 
vaske meg eller 
kle meg
2 = Jeg har litt 
problemer med å 
vaske meg eller 
kle meg
3 = Jeg har 
middels store 
problemer med å 
vaske meg eller 
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

VANLIGE 
GJØREMÅL 
(f.eks. arbeid, 
studier, 
husarbeid, 
familie- eller 
fritidsaktiviteter) Eq5d-L-spm3 0 = None Enkeltvalg v1.0

1 = Jeg har ingen 
problemer med å 
utføre mine 
vanlige gjøremål



2 = Jeg har litt 
problemer med å 
utføre mine 
vanlige gjøremål
3 = Jeg har 
middels store 
problemer med å 
utføre mine 
vanlige gjøremål
4 = Jeg har store 
problemer med å 
utføre mine 
vanlige gjøremål
5 = Jeg er ute av 
stand til å utføre 
mine vanlige 
gjøremål

SMERTER/UBEHA
G Eq5d-L-spm4 0 = None Enkeltvalg v1.0

1 = Jeg har 
verken smerter 
eller ubehag
2 = Jeg har litt 
smerter eller 
ubehag
3 = Jeg har 
middels sterke 
smerter eller 
ubehag
4 = Jeg har sterke 
smerter eller 
ubehag



5 = Jeg har svært 
sterke smerter 
eller ubehag

ANGST/DEPRESJ
ON Eq5d-L-spm5 0 = None Enkeltvalg v1.0

1 = Jeg er verken 
engstelig eller 
deprimert
2 = Jeg er litt 
engstelig eller 
deprimert

3 = Jeg er 
middels engstelig 
eller deprimert
4 = Jeg er svært 
engstelig eller 
deprimert
5 = Jeg er 
ekstremt 
engstelig eller 
deprimert

DIN HELSE I DAG Eq5d-L-spm6
Numerisk 
(heltall) v1.0

Innleggelse 
intensiv

DateAdmittedInt
ensive Dato/tid v1.0

Dato og klokkeslett (hele og halve timer 00-24) for når pasienten fysisk kom til 
intensiv



Utskriving 
intensiv

DateDischargedI
ntensive Dato/tid v1.0

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. 


