Registrering av intensivopphold i MRS for NIR – 2016
(Hvilke opphold skal registreres? – se side 5)
Gå til denne adressen på en datamaskin tilkoplet helsenettet:

https://mrs.nhn.no/

Velg Norsk intensivregister (NIR)

(portalen helseregister.no skal fortsatt brukes til å søke om/endre tilgang og til Rapporteket)
Logg på med ditt vanlige brukernavn og passord:
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Velg din avdeling og rolle:

Søk opp pasient for å legge inn nytt opphold, redigere eller endre opphold. Åpne opp skjema for
ferdigstilling.
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Ved pålogging som «registeransvarlig», får man opp valget «Rapporter»
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NB!
1. Velg skjematype «Intensivopphold» eller «Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med
behandlingen»
2. Velg dato- og ev. aldersintervall/kjønn
3. Velg personidentifiserbar fil eller ikke. Personidentifiserbar fil er kryptert og man må krysse
av for sikker lagring og sletting. Uttaket blir loggført av NIR.
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Registrering av opphold i ny mal for NIR – MRS 4
For mange felter er det laget forklarende tekst, som man får fram ved å klikke på
spørsmålstegnet ved siden av feltet.

Hvilke pasienter/opphold skal registreres i NIR?
Fem kontrollspørsmål (ja/nei) avgjør hvilke pasienter som skal registreres i NIR og ikke.
Dersom svaret på alle disse fem spørsmålene er “Nei”, skal pasienten ikke registeres i NIR.

Merk:
1. Observasjonspasienter som ligger over 24 timer, og som ikke mottar intensivbehandling
eller trenger intensivovervåkning, skal ikke registreres i NIR. (Hos disse er svaret selvsagt
«Nei» på punkt 2.-5.).
Dette vil typisk gjelde medisinske observasjonspasienter som på kort varsel kan overflyttes
vanlig sengepost, eller stabile og ukompliserte postoperative pasienter som blir liggende >
24 t uten at det er en medisinsk grunn til det.
2. Respirasjonsstøtte gjelder noen gang i løpet av hele intensivoppholdet. NB! Unntak er dei
som får kortvarig non-invasiv ventilasjonsstøtte førebyggjande (profylaktisk) i den
postoperative fasen. Desse skal ikkje registrerast.
3. Gjelder alle pasienter som døde på intensiv (unntak: døende pasienter som overføres intensiv
kun for avslutning av behandling, der det ikke foreligger intensjon om intensivbehandling,
skal ikke registreres i NIR).
4. På eget eller annet sjukehus
5. Vasoaktiv infusjon er infusjon av medikamenter som har som hovedeffekt/indikasjon å
endre hemodynamikk/sirkulasjon (som for eksempel Adrenalin, Noradrenalin, Vasopressin,
Dobutamin, Isoprenalin, Glypressin, Nitroprussid, Trandate, Glycerylnitrat,
Dopamin,Fenylefrin). Infusjonen må ha en viss varighet (over seks timer) og kreve nøye
hemodynamiskovervåkning (som oftest invasiv trykkmåling). Her skal vi inkludere
pasientgruppene som får vasoaktiv medikasjon som en spesifikk terapi for et
sirkulasjonsproblem, og der det ut fra tilstanden er påkrevd med kontinuerlig monitorering
og behandling på intensiv, som oftest med intraarteriell trykkmåling.
Hovedhensikten med kriteriet er ikke å «rekruttere» nye pasientgrupper som
intensivpasienter, men å få inkludert dem som faktisk blir behandlet på intensiv for en
ustabil sirkulasjon, uten at de får respirasjonsstøtte eller ligger over 24 t i avdelingen.
Postoperative pasienter som får vasoaktiv infusjon < 6 timer umiddelbart postoperativt, skal
dermed ikke inkluderes. Postoperative pasienter som behandles med vasopressor utover
dette og skrives ut innen 24 timer, skal heller ikke registreres dersom man klinisk vurderer
årsaken til overvåkingen som et normalt postoperativt forløp.(For eksempel mange thorax5

kirurgiske inngrep og andre store inngrep som regelmessig får vasopressor postoperativt
uten at det defineres som organsvikt.)

Innleggelse/utskrivning intensiv
Tidspunkt da pasienten fysisk kommer til eller blir utskrevet fra intensiv.

Reinnleggelse
Reinnleggelse er definert som nytt opphold på samme intensivenhet, der innleggelsestidspunktet er
mindre enn 72 t etter utskrivningstidspunktet (gammel definisjon var nytt opphold i løpet av same
sykehusopphold, uavhengig av tid). Det eneste man trenger å registrere, er altså korrekte tider for
innleggelse på og utskrivning fra intensiv. Da vil systemet automatisk sortere i reinnleggelser og
nye opphold ut fra inn- og ut-tidene.
Innleggelsestidspunkt intensiv dette opphold
Utskrivelsestidspunkt intensiv dette opphold

dato: __.__.____ kl. __:__
dato: __.__.____ kl. __:__
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NB: Primærårsak og ev. sekundærårsak skal registreres slik det er vurdert ved
innleggelsestidspunktet (Dette samsvarer ikke nødvendigvis med hovedproblemet under selve
intensivoppholdet).

7

Årsak til innleggelse i intensivavdelingen (modifisert etter APACHE III)
A) Primærårsak til dette intensivoppholdet (vurdert av lege)
Foreta ett valg mellom disse 11 kategoriene (obligatorisk) i nedtrekksmenyen
1. Respiratorisk svikt
2. Sirkulatorisk/kardiovaskulær svikt
3. Gastroenterologisk svikt
4. Nevrologisk svikt
5. Sepsis
6. Skade/traume
7. Metabolsk/intoksikasjon
8. Hematologisk svikt
9. Nyresvikt
10. Postoperativt
11. Annet

B) Sekundærårsak (ett valg – frivillig)
1. Respiratorisk svikt
2. Sirkulatorisk/kardiovaskulær svikt
3. Gastroenterologisk svikt
4. Nevrologisk svikt
5. Sepsis
6. Skade/traume
7. Metabolsk/intoksikasjon
8. Hematologisk svikt
9. Nyresvikt
10. Postoperativt
11. Annet
Når man har gjort et valg av primærårsak, og ev. sekundærårsak, vil det for hvert valg komme opp
en liste med noen utvalgte undergrupper/diagnoser for nærmere beskrivelse av årsaken:
(frivillig registrering)
Respiratorisk svikt
J96.0 Akutt respirasjonssvikt
J18.9 Pneumoni (uspes.)
J44.1 KOLS (forverring etc.)
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J80
J98.1
J81
J95.1
J95.2

ARDS
Atelektase
Lungeødem/stuvning
Postoperativ respirasjonssvikt (torakal kirurgi)
Postoperativ respirasjonssvikt (ikke-torakal kirurgi)
Annet

Sirkulatorisk/kardiovaskulær svikt
I20
Angina pectoris
I21
Hjerteinfarkt
I50
Hjertesvikt
I49
Arytmi
I42
Kardiomyopati
Annet
Gastrointestinal svikt
K22.3 Øsofagusperforasjon
K92.0 Hematemese
K92.1 Melena
K63.1 Tarmperforasjon (ikke-traumatisk)
K56.7 Uspesifisert ileus
K85 Akutt pankreatitt
K83 Kolangitt
K52.9 Uspesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt
- Infeksjon (appendicitt, kolecystitt, kolangitt, divertikulitt etc.)
K70 Alkoholisk leversykdom
K71 Toksisk leversykdom
B15, B16, B17 Akutt virushepatitt (Hep A, Hep B, annen virushepatitt)
K55.0 Akutt vaskulær forstyrrelse i tarm
Annet
Nevrologisk svikt (SNS=sentralnervesystemet)
G00 Bakteriell meningitt
G04 Encefalitt , myelitt og encefalomyelitt
G06.1 Abscess
G61 Inflammatorisk polynevropati (Guillan-Barré etc.)
G40.9 Kramper (epilepsi)
R25.2 Kramper (andre)
I61
Blødning intrakranielt (hjerne, hjernestamme)
I60
Subaraknoidalbødning
I62
Epi-/subduralblødning
I63
Infarkt i SNS (hjerne, hjernestamme)
G93.1 Hypoksisk/anoksisk hjerneskade
R40 Koma/nedsatt bevissthet
C71 Tumor/neoplasme i SNS
Annet
Sepsis
A39
A40
A41
R65.1
R57.2

Meningokokksepsis
Streptokokksepsis
Annen sepsis (inkl. uspesifisert)
Alvorlig sepsis (SIRS, infeksiøs årsak, organsvikt)
Septisk sjokk
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Skade/traume
Hode, ansikt, hals
Hjerne/sentralnervesystemet
Kolumna
Thorax
Abdomen
Bekken
Ekstremiteter
Annet
Penetrerende skade
Ikke-penetrerende skade
Trafikkskade
Annet
Metabolsk/intoksikasjon
E10.0 Coma diabeticum (inkl. hypoglykemisk koma)
E86 Væsketap (dehydrering, hypovolemi etc)
E87 Andre forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre-base- balanse
T4n Forgiftning med terapeutiske legemidler og biologiske substanser

Hematologisk svikt
Lymfom
Leukemi
Neutropeni/trombocytopeni/pancytopeni
Annet
Nyresvikt
N99.0 Nyresvikt etter kirurgiske og medisinske prosedyrer/postoperativ nyresvikt
N17 Akutt nyresvikt
N18 Kronisk nyresvikt
Annet
Postoperativt
T88 Anestesikomplikasjon
T81 Komplikasjoner til kirurgiske og medisinske prosedyrer
Annet

Liggetid
Dette blir automatisk generert fra inn- og utskrivningstidspunktene. Vær nøye med tid/dato.

Alder ved innleggelse
Dette blir automatisk generert fra fødselsdato og innskrivningstidspunkt

Respirasjonsstøtte (obligatorisk felt dersom man har svart «ja» på
kontrollspørsmål 2 ved i begynnelsen av skjemaet)
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Man registrerer tid med henholdsvis non-invasiv og invasiv ventilasjon (skriv ev. 0 i det andre feltet
hvis pasienten bare har fått non-invasiv eller bare invasiv ventilasjon), så summerer MRS
automatisk disse tidene i feltet Respirasjonsstøtte (timer/24 = døgn).

Nyreerstattende behandling under dette intensivoppholdet
obligatorisk svar «ja» eller «nei» - ved «ja» får man opp tre valg
(man kan krysse av for mer enn ett av disse)

Man noterer antall døgn (i heltall) der pasienten har fått nyreestattende behandling. Dersom
pasienten f. eks. har fått hemofiltrasjon fra mandag kl.12 til onsdag kl. 09, og deretter en dialyse
lørdag samme uke, skal det stå «3» i feltet «Kontinuerlig» og «1» i feltet «Intermitterende»

Trakeostomi
NB! Under oppholdet, gjelder f. eks. ikke pasienter som har fått trakeostomi før intensivoppholdet

Bukleie
Antall ganger (heltall) pasienten har vært snudd i bukleie under intensivoppholdet
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Spesielle tiltak/intervensjoner
Dersom man klikker på dette, kan man registrere

Spesielle tiltak/intervensjoner

Isolering av intensivpasient
(eget personale på eget rom)

Terapeutisk hypotermi
ECMO/ECLA (ekstrakorporeal sirkulasjon)
IABP Aortaballongpumpe
VV-assist - venstre ventrikkel-assist
ICP- måling av intrakranielt trykk
Oscillatorbehandling
NO-behandling (nitrogenmonoksid)
Leverdialyse
Hyperbar oksygenbehandling
Kontinuerlig EEG
1. Ingen
2. Kontaktsmitte
3. Luftsmitte – døgn totalt

NEMS (totalt antall NEMS-poeng under oppholdet)
NB! NEMS skåres på alle opphold som kvalifiserer for
registrering i NIR, også opphold under 8 timer (ved død,
respiratorstøtte, overflytting til annen intensivenhet, vedvarende
og monitorert vasoaktiv infusjon).

Spesifikasjon av NEMS-skåring skal utarbeides i løpet av 2016
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NAS (%) Nursing Activity Score

Type innleggelse – pasienten kom til intensiv
(SAPS II innleggelseskategorier)

etter planlagt operasjon
akutt non-operativ (med.)
etter akutt operasjon

For å unngå misforståelser og ulik rapporteringspraksis, holder vi oss strengt til definisjonene (fra
SAPS II) og tar bare hensyn til om pasienten er operert planlagt, akutt eller ikke er operert
siste 7 døgn, uavhengig av moderavdeling.
0 = etter planlagt operasjon (til intensiv etter elektiv operasjon i løpet av de siste 7 døgn)
1 = akutt non-operativ (til intensiv uten forutgående operasjon de siste 7 døgn)
2 = etter akutt operasjon (til intensiv etter akutt operasjon i løpet av de siste 7 døgn)
Invasive radiologiske prosedyrer (punksjoner, drensinnleggelse o.l.) og invasiv kardiologi (f.eks.
PCI) blir ikke regnet som operasjon.
Diagnostiske prosedyrer (skopier etc.) blir ikke regnet som operasjon, selv om pasienten skulle
trenge intubasjon/anestesi.
Invasive prosedyrer med terapeutiske tiltak (sklerosering av øsofagusvaricer, stenting
av aortaaneurisme etc.) blir regnet som operasjon (akutt eller planlagt)
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På større sykehus vil en del pasienter som ikke primært trenger intensivbehandling eller
intensivovervåkning før akuttkirurgi, bli tatt til en intermediærpost eller postoperativ post, for
eksempel for å bli «sett over» og få lagt venflon/SVK/arteriekran etc. Dersom tilstanden etter
kirurgi krever overføring til intensiv og behandling der, vil disse selvsagt bli kategorisert som
2 = etter akutt operasjon.
På mellomstore og mindre sykehus er postoperativ/intermediær og intensiv gjerne i samme
arealet. Det er rimelig at pasienter som i påvente av akuttoperasjon blir tatt inn på dette
fellesarealet av grunner som nevnt ovenfor, og som viser seg å trenge intensivbehandling etter
operasjonen, på tilsvarende vis blir kategorisert som 2 = etter akutt operasjon.
Eksempler:
Pasient til intensiv med pneumoni 4 døgn etter elektiv gastrektomi: 0=etter planlagt operasjon
Multitraumepasient med miltruptur og stabile frakturer, pasienten er ikke operert: 1=akutt
non-operativ
Pasient til intensiv med multiorgansvikt på bakgrunn av pankreatitt, pasienten er ikke operert:
1=akutt non-operativ
Ustabil pasient til intensiv for nødvendig stabilisering/oppvæsking før reoperasjon for
anastomoselekkasje etter tarmoperasjon for 8 døgn siden, ikke operert i mellomtiden: 1=akutt
non-operativ (en slik pasient trenger intensivbehandling/-overvåkning før operasjon).
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Overført under pågående intensivbehandling (dvs. overføring mellom
intensiv- eller overvåkningsenheter innen NIR, eller fra/til intensiv- eller overvåkningsenheter på
andre sykehus i Norge eller utland)
□ Pasienten er ikke overført
□ Pasienten er overført
Dersom pasienten ble overført til dette sykehuset/denne enheten, fra hvilket sykehus/hvilken enhet
ble pasienten overført? (nedtrekksmeny). Dersom overflyttingen har skjedd fra enhet ved eget
sykehus, velg denne enheten ved eget sykehus i menyen
Årsak til overføringen (kryss av én)

□ medisinsk
□ plassmangel/kapasitetsmangel
□ tilbakeføring eller overføring til
«hjemstedssykehus» etter behandling

Dersom pasienten ble overført fra dette sykehuset/denne enheten, til hvilket sykehus/hvilken enhet
ble pasienten overført? (nedtrekksmeny). Dersom overflyttingen har skjedd til enhet ved eget
sykehus, velg denne enheten ved eget sykehus i menyen
Årsak til overføring (kryss av én)

□ medisinsk
□ plassmangel/kapasitetsmangel
□ tilbakeføring eller overføring til
«hjemstedssykehus» etter behandling

Status ut av denne intensivenheten

«I live» eller «Død intensiv»

Dette gjelder status ved utskrivning fra intensivenheten der pasienten er blitt behandlet i denne
omgang.
NIR vil gå over til 30 dagers mortalitet. Vi kan da droppe feltet «Status ut (dette) sykehus», siden
30-dagers mortalitet kan hentes fra Folkeregisteret i ettertid. Dette betyr at alle intensivopphold kan
ferdigstilles idet pasienten forlater intensiv, og dette representerer en betydelig reduksjon i arbeid.
Man slipper å sjekke alle opphold i ettertid der pasienten overlevde intensivoppholdet.

SAPS II (første 24 timer) (for pasienter som er fylt 16 år) obligatorisk
Kroniske sykdommer
AIDS / hematologisk malignitet / metastatisk cancer / ingen
Glasgow Coma Scale (GCS) (3-15) ____
Alder (automatisk)
____
Systolisk blodtrykk
____
Pulsfrekvens
____
Temperatur
____
Respirasjonsstøtte/CPAP
PaO2/FiO2–ratio (kPa) første 24 t ____ (kun ved respirasjonsstøtte)
Urinproduksjon/24 timer (mL)
____
S-karbamid (mmol/L)
____ (ikke obligatorisk)
Leukocytter (x109/L)
____
S-kalium (mmol/L)
____
S-natrium (mmol/L)
____
____ (ikke obligatorisk)
S- HCO3 (mmol/L)
S-bilirubin (µmol/L)
____ (ikke obligatorisk)
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Systolisk blodtrykk og pulsfrekvens.
Her skal man registrere verdier som er uttrykk for pasientens tilstand, ikke kortvarig avvikende
verdier som oppstår på grunn av målefeil, bolusdoser med medikament etc.
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Dersom pasienten døde på intensiv, var det mistenkt/påvist en potensielt dødelig hjerneskade hos
pasienten? Ja Nei (Ved ”Ja” vil man få spørsmål om eventuell donasjon)

PIM3 Paedriatic Index of Mortality (for pasienter under 16 år) ikke-obligatorisk

17

Vektet diagnose
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Daglig SOFA-skåre – ikke-obligatorisk felt
Seks felt, hver med valgmulighet 0-4, registrere høyeste verdi under intensivoppholdet for hver av
de seks feltene
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Registrering av de inntil fem mest relevante ICD-10-koder/diagnoser for oppholdet (ikke årsak til
innleggelsen). Bruk ev. koder fra listen over, og suppler etter behov
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