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Agenda

• Pandemiregisteret videre

• Gjeldene registreringskriterier

• Er COVID- 19 hovedårsak til innleggelsen?

• Inklusjon og registreringsforsinkelser



Tall registrerte siden Mars 2020



Registrerte per mnd. siste to år



Pandemiregisteret videre

• Pandemien er fortsatt pågående og under overvåking

• FHI ønsker å benytte datasettet fra NIPaR til utvidet overvåking av 
COVID-19 fram til ut juni 2023

• Vedtak fagrådet oktober 2022: Nåværende krav om registrering av et 
minimums-datasett fortsetter inntil videre, med frist for registrering 
innen hver tirsdag kl 15. Behovet for registrering i pandemiregistert 
blir vurdert jevnlig fremover.



Registreringskriterier MRS pandemi

• Registreringsfrist 1 uke, innen påfølgende tirsdager kl 15.

• Obligatoriske variabler i skjema dersom COVID-19 er hovedårsak til innleggelsen

Pandemiskjema
• Dato og tidspunkt for innleggelse ved denne institusjonen
• Er det mistenkt eller påvist akutt infeksjon med COVID-19 som hovedårsak til innleggelse?
• Ble pasienten isolert fra innkomst?

Utskrivingsskjema
• Dato og tidspunkt for utskriving fra denne institusjonen
• Pasienten er ferdigbehandlet for covid-19, men fortsatt innlagt for annen sykdom
• Pasientens status ved utskriving

Der covid-19 ikke er hovedårsak for innleggelsen er det nok med registrering av kun pasientID, dato og 
tidspunkt for innleggelse og utskriving



Er COVID-19 hovedårsak til innleggelsen?



Er COVID-19 hovedårsak til innleggelsen?

• NIPaR eneste kilde til å skille om Covid -19 er hovedårsak til 
innleggelse i sykehus eller ikke

• PROM utsendinger- de som har Covid- 19 som hovedårsak til 
innleggelse får tilsendt PROM 3 mnd, 6 mnd, 1 år og 2 år etter 
innleggelsen.



Registreringsforsinkelser



Registreringsforsinkelser



Hvordan fange opp pasienter til inklusjon innen frist?

• Ulike måter å fange opp pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene i 
pandemiregisteret

• Rapport med kodesøk U.071 (ev. U.072)

• Søk via «kritisk informasjon» for å finne smitteisolerte 

• Direkte rapportering fra klinikere 

• Meldingssystemer via for eksempel journal, kurve, eller via 
akuttmottak



Oppsummering

• Registrering fortsetter som før med krav om et minimumsdatasett

• Kompletthet og korrekthet for variabelen «Er det mistenkt eller påvist 
akutt infeksjon med COVID-19 som hovedårsak til innleggelse?»

• Registreringsfrist på en uke, innen påfølgende tirsdag kl 15

• Gode systemer for å fange opp innlagte pasienter som fyller 
inklusjonskriterier i pandemiregisteret, innen registreringsfrist


