Alvorlighetsgrad

Type

Utgår: Lab

Klassifisering

Utgår: Aker som
lokalsykehus, Legemidler

Annen allergi/overfølsomhet

Overfølsomhetsreaksjon
/allergier
Erstatter: Allergi

Erstatter: Anafylaksi, Insekter, Latexallergi,
Nikkelallergi, Pollenallergi, Støvallergi

Matvareallergi
Erstatter: Matvarer

Andre tilstander
Anestesiproblem annet
Anestesiproblem, luftveier (SV)

Medisinsk tilstand
Erstatter: Bivirkning

Erstatter: Intubasjonsproblemer

Binyrebark svikt
Blødersykdom
Hypertermi, malign

Kritisk

Annet

Implantater,
transplantater

Viktig
Kritisk informasjon: Bruk
«Viktig» der du tidligere
har brukt «Meget viktig»,
«Viktig» eller «Til info»
CAVE: Bruk «Viktig» der du
tidligere har brukt
«Alvorlig» og «Mindre
alvorlig». Bruk «Kritisk»
der du har brukt «Svært
alvorlig»

Erstatter: Implantat

Avvik i vanlig
behandlingsrutine

Organplantat
Pacemaker og ICD
Erstatter: Pacemaker

Faglig beslutning
Reservasjoner,

pasientønsket1

Erstatter: Reservasjon

Smitte

Immunsvikt med behov for
isolering
Smittefare2

Registrering av kritisk informasjon
endres fra 11. november
Se figuren for oversikt over hvordan kritisk informasjon skal
registreres etter 11. november. Noen verdier er uendret, noen
utgår, og noen blir erstattet med nye verdier.
På registreringer hvor kodene mappes til ny kode, vil verdien fra
nåværende Klassifisering bli lagt i feltet Beskrivelse – slik at man
vil se all registrering som ble gjort før standardiseringen. Dersom
det finnes tekst i beskrivelsesfeltet vil klassifisering legges foran
den teksten. Det betyr at man ser registeringer av koder som er
gjort før standardisering i Kritisk info, men man vil ikke kunne
velge disse kodene på nyregistreringer etter 11. november.
1«Reservasjoner

pasientønsket» erstatter: HLR minus uten
reservasjon, HLR minus med reservasjon, Aksepterer organdonasjon,
Ikke respiratorbehandling, Ønsker ikke blodoverføring, Reservasjon
for innsyn i journal, Skriftlig ønske fra pasienten, Ønsker ikke
gjenopplivning, HLR minus
2«Smittefare»

erstatter: Andre smittevernhensyn, Blodsmitte, ESBL,
ESBL-CARBA, MRSA, Multiresistent bakterie – kontaktsmitte,
Multiresistente bakterier, Residiverende Clostridium difficile-infeksjon,
Sårsmitte, Tuberkulose, VRE

Isolasjonstype
Beskyttende isolering
Erstatter: Beskyttende isolasjon

Dråpesmitte
Erstatter: Enerom, Enerom med eget toalett

Ingen isolering
Erstatter: Ingen isolasjon

Annet

Annet
Åpen innleggelse/åpen retur

Kontaktsmitte
Erstatter: Kontaktsmitteisolering (også verdien «med munnbind»)

Luftsmitte
Erstatter: Luftsmitteisolering

