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• 60 intensiveiningar
• 23 helseføretak
• 5 nasjonalt tilsette
• 5 regionalt tilsette
• Samarbeid med HEMIT, HVIKT, Fagsenter for 

medisinske register HV, SKDE

Velkomne!



Historikk

• NIR oppretta i 1998
• Persondata på nasjonal server i 2011
• Utviding til NIPaR i 2020



• 17000 intensivopphald i 2020
• 2100 pandemipasientar i 2020

• 4100 pandemipasientar til no
• 670 pandemipasientar på intensiv til no

Aktivitet



Formidabel innsats!





Oppstarten

• Oppdrag blei gitt 23. mars 2020
• Oppstart 31. mars 2020
• Først fokus på å registrere inneliggende 

pasienter
• Pasienter fra mars har blitt etterregistrert
• Stefanie Erhardt-Midttun, Anita Farestveit og 

Marianne Warholm sentrale i starten



Oppstarten

• Frå mai/juni 2020:

Registerkoordinatorer for hver helseregion
- Annelinn Vatnan, Helse Nord
- Christian Breisnes, Helse Midt
- Justine Parer, Helse Sør-Øst
- Kristine Helland, Helse VestNasjonale

Nasjonal koordinator
- Marianne Sævik



Mal

Helse-bergen.no/norsk-pandemiregister



Hvilke pasienter skal registreres?

• Pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten, 
herunder også avdelinger innen rehabilitering, 
rusomsorg, psykiatrisk behandling

• Påvist SARS-CoV-2 i PCR-prøve
• Ny innleggelse etter tidlegare positiv prøve 

skal registrerast dersom innleggelsen kan være 
relatert til covid-19-sykdom og/eller pasienten 
blir isolert



Opprette pasient

• Ønskelig med registrering innen 24 timer, også 
på helg

• OBS at pasienter må registreres med rollen 
PASIENTANSVARLIG

• Pasienter kan reservere seg mot registrering



Registreringsforseinking



Opprette pasient

Pasienter uten norsk personnummer får «felles 
hjelpenummer».



Risikofaktorer og status ved innkomst

• Risikofaktorer og organdysfunksjon – konferer 
med egne klinikere, de kjenner pasientene 
best

• Ta stilling til om covid-19 er hovedårsak til 
innlegging

• Høyde/vekt – kan etterregistreres



Utskrivningsskjema

• Skal helst fylles ut innen 24 timer etter utreise-
også på helg

• Oppholdet skal også avsluttes når pasienten blir 
vurdert som ferdigbehandlet for sin covid-19-
infeksjon

• Pasientene får tilsendt spørreskjema 3, 6 og 12 
måneder etter innleggelsesdato – PROM-skjema



Nye felt i Pandemiskjema-datoer



Nye felt i Pandemiskjema-
oksygentilførsel



Nye felt i Utskrivningsskjema-
ferdigbehandling



Nye felt i Utskrivningsskjema-steroider



Nye felt i Utskrivningsskjema-
immunmodulerende



Nye felt i Utskrivningsskjema-
hjelpetekster



Hvilken informasjon ønsker forskerne 
fra NIPaR?

• BMI (høy BMI gir økt risiko for alvorlig forløp)
• Risikofaktorer ved innkomst
• Antibiotikabruk
• Pasientforløp gravide
• Barn
• Pasientforløp ved intensivopphold
• Oppfølgingsdata fra PROM-skjema



Rapporteket

• NIPaR sine rapporter er samlet i Rapporteket
• For å få tilgang til Rapporteket må du først ha 

tilgang til Norsk pandemiregister
• Søk tilgang på helseregister.no
• Gir tilgang til resultat frå ditt HF:

– Samlerapporter – ferdige rapporter med utvalgte 
variabler/figurer/tabeller

– Tabellar og figurar over dei fleste variablar
– Du kan sjølv velje tidsintervall, aldersgrupper etc

BEA5



Lysbilde 23

BEA5 Her kan du vise utklipp fra nettsida om kor dei finn info. Vis gjerne og sjølve Rapporteket.
Buanes, Eirik Alnes; 07.05.2021



Rapporteket

• NIPaR sine rapporter er samlet i Rapporteket
• For å få tilgang til Rapporteket må du først ha 

tilgang til Norsk pandemiregister
• Søk tilgang på helseregister.no
• Gir tilgang til ferdigdefinerte rapporter
- Samlerapporter – ferdige rapporter med utvalgte 
variabler/figurer/tabeller
-Rapporter med brukerstyring – predefinerte
rapporter der bruker kan gjøre egne valg

BEA5



Lysbilde 24

BEA5 Her kan du vise utklipp fra nettsida om kor dei finn info. Vis gjerne og sjølve Rapporteket.
Buanes, Eirik Alnes; 07.05.2021







Datakvalitet-fanen



Oppsummering

• Minst mulig «ukjent» og manglende data
• Lag gode systemer som fungerer lokalt
• Bruk riktig påloggingsrolle og velg riktig sykehus
• Pandemiskjema- og utskrivningsskjema 

ferdigstilles innen 24 timer
• Skjema kan gjenåpnes for etterregistrering
• Bruk Rapporteket for statistikk fra eget HF
• Dere gjør en kjempejobb!




