
   

Norsk pandemiregister (NoPaR) 
Besøksadresse: Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen 

  Tlf. 55 97 50 00 | norskpandemiregister@helse-bergen.no | www.helse-bergen.no/norsk-pandemiregister 
 

 

 PANDEMIREGISTERET - UTSKRIVNINGSSKJEMA 

 
 

Navn:        Fødselsnummer:  

 

Datasettet er utviklet av Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) og Nina Langeland (UiB, Helse Bergen HF) i samarbeid med fagmilø og 
myndigheter. 

 
Hjelpetekst 
 

1 Fylles ut dersom pasienten forblir innlagt av annen medisinsk årsak ikke relatert til covid-19 etter ferdigbehandling for covid-19. Dato for 
ferdigbehandling fylles ut i feltet over. 

                                                           

Versjon: 1.2| Dato: 07.04.2022 

UTSKRIVNING 

Tidspunktet for ferdigbehandling av covid-19- 
sykdom fra denne institusjonen: 

Dato: ___.___.______                                    Kl. ___.___ 

Pasienten er ferdigbehandlet for covid-19, men 
fortsatt innlagt for annen sykdom:1 

 Ja   Nei  
 

Ble pasienten overført fra dette sykehuset til et 
annet sykehus ved utskriving? 

 Ja   Nei   Ukjent 
 

HAR PASIENTEN NOEN GANG UNDER DETTE SYKEHUSOPPHOLDET HATT 

Akutt nyresvikt2                                 Ja   Nei   Ukjent 

Akutt sirkulasjonssvikt3 

 Nei 

 Ja, symptomer ved høy aktivitet/anstrengelse 

 Ja, symptomer ved moderat aktivitet 

 Ja, symptomer ved lett aktivitet 

 Ja, symptomer i hvile 

 Ukjent 

Akutt respirasjonssvikt4 

 Nei 

 Ja, symptomer ved høy aktivitet/anstrengelse 

 Ja, symptomer ved moderat aktivitet 

 Ja, symptomer ved lett aktivitet 

 Ja, symptomer i hvile 

 Ukjent 

HAR PASIENTEN NOEN GANG UNDER DETTE SYKEHUSOPPHOLDET FÅTT 

Antibiotika  Ja   Nei   Ukjent 
 

 

    ↘ Hvis ja: 
 

 Aminoglykosid 

 Penicillin 

 Penicillin med enzymhemmer 

 2. generasjons cefalosporin 

 3. generasjons cefalosporin 

 Kinolon 

 Karbapenem 

 Makrolid 

 Annet 

 Ukjent 

Behandling med steroider5  Ja   Nei   Ukjent 
 

 

Immunmodulerende behandling6  Ja   Nei   Ukjent 
 

 

   ↘ Hvis ja:  anakinra (Kineret)  baricitinib (Olumiant)  tocilizumab (RoActemra)  Annet 

Antiviral behandling7  Ja   Nei   Ukjent 
 

 

    ↘ Hvis ja:  
  

 molnupiravir (Lagevrio)  nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid)  remdesivir (Veklury)  Annet 

Monoklonale antistoff8  Ja   Nei   Ukjent 
 

 

    ↘ Hvis ja:  
 

 sotrovimab (Xevudy)  imdevimab /kasirivimab (Ronapreve)  Annet 

Antimykotisk behandling9  Ja   Nei   Ukjent 
 

 

Annen immunmodulerende behandling10  Ja   Nei   Ukjent 
 

 

Pasientens status ved utskriving:                    Levende     Død 
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2 Med akutt nyresvikt menes akutt økning i s-kreatinin til minst 50% over pasientens normalverdi (1,5 ganger normalverdi) eller urinproduksjon 
mindre enn 0,5 ml/kg/t i 6 timer. (Ref. RIFLE-kriterium Risk). For kronikere svares ja dersom nyrefunksjonen er forverret i forbindelse med 
innleggelsen. 
3 Med akutt sirkulasjonssvikt menes en akutt reduksjon i pasientens blodsirkulasjon i forhold til pasientens normale tilstand. Begrepet inkluderer 
alle tilstander som gir en akutt forverring av pasientens normale blodsirkulasjon. Svaret graderes i fire funksjonsklasser, tilsvarende hva som brukes 
for hjertesvikt. Eksempler på tilstander som skal inkluderes er arytmi, kardial iskemi, endokarditt, myokarditt, perikarditt, hjertesvikt (inkludert 
forverring av kronisk hjertesvikt) og hjertestans. Ved usikkerhet om gradering velges det funksjonsnivå som en vurderer er ett hakk verre enn 
pasientens vanlige funksjonsnivå. 
4 Med akutt respirasjonssvikt menes en akutt reduksjon av pasients respirasjon i forhold til pasientens normale tilstand. Begrepet inkluderer alle 
tilstander som gir en akutt forverring av pasientens normale respirasjonsfunksjon. Svaret graderes i fire funksjonsklasser, tilsvarende hva som 
brukes for kronisk respirasjonssvikt. Eksempler på tilstander som skal inkluderes er viruspneumoni, bakteriell pneumoni, akutt lungesviktsyndrom 
(ARDS), pneumothorax, pleuravæske, kryptogen pneumoni, bronkiolitt. Ved usikkerhet om gradering velges det funksjonsnivå som en vurderer er 
ett hakk verre enn pasientens vanlige funksjonsnivå. 
5 Velg «ja» dersom pasienten har fått behandling med steroider for covid-19 under oppholdet. Gjelder både per oral (po) og intravenøs (iv) 
behandling. Eksempler på slik behandling er Deksametason 6mg x1 (po eller iv), Hydrokortison 50mg x3 (iv) eller Prednisolon 40mg x1 (po) i 7-10 
dager. 
6 Velg «ja» dersom pasienten har fått behandling med anakinra (Kineret), baricitinib (Olumiant), tocilizumab (RoActemra) eller annet 
immunmodulerende legemiddel for covid-19 under oppholdet. 
7 Velg «ja» dersom pasienten har fått behandling med molnupiravir (Lagevrio), nirmatrelvir / ritonavir (Paxlovid), remdesivir (Veklury) eller annet 
antiviralt legemiddel for covid-19 under oppholdet. 
8 Velg «ja» dersom pasienten har fått behandling med sotrovimab (Xevudy), imdevimab/kasirivimab (Ronapreve) eller annet monokonalt antistoff 
for covid-19 under oppholdet. 
9 Velg «ja» dersom pasienten har fått behandling mot systemisk soppsykdom under oppholdet. Eksempler på slik behandling er flukonazol, 
anidulafungin, kaspofungin, mikafungin, vorikonazol, posakonazol, itrakonazol, isavukonazol og Amfotericin B. 
10 Velg «ja» dersom pasienten har fått immunmodulerende behandling utover alternativene over som behandling for covid-19 under oppholdet. 
Eksempler på slik behandling er interferon beta, ribavirin (Rebetol) og konvalesent plasma. 
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