
  

Mortalitetsanalyse- var dødsfallet mulig å forebygge? 

1 Dato for mortalitetsanalyse 
 Riktig 

utsagn 
=X 

2 
Pasientens 
navn/personnummer 

  

3 
Innleggelses 
dato/avdeling(er) 
(Siste innleggelse) 

  

4 Dato for dødsfall   

5 
Innleggelsesdiagnose(r) 
(Les innkomstnotat) 

  

6 Innlagt… 
- for palliativ/lindrende behandling  

- direkte på intensiv eller til operasjon   

7 
Dødsårsak(er) 
(Les epikrise) 

  

8 
Hadde pasienten en 
helsetjenesteassosiert 
infeksjon? 

Nei  

Ja, oppstått etter innleggelse  

Cl.diff   MRS
A 

 ESBL  UVI  Pneu  Annet   

      

Ja, fra tidligere innleggelse  

Cl.diff  MRS
A 

 ESBL  UVI  Pneu  Annet   

Helsetjenesteassosiert infeksjon var direkte dødsårsak  

9 

Vitale verdier 
Endret bevissthet 
Respirasjonsfrekvens 
 BT, P, Tp. 

Ja, alle vitale verdier er målt  

Ja, standard handlingsplan er fulgt  

Evt. kroniske verdier er dokumentert i behandlingsplan for terminal 
pasient 

 

Nei, det mangler reaksjon/tiltak på kritiske verdier  

10 
Er omstendighetene rundt 
dødsfallet dokumentert? 

Ja, det er dokumentert  

Ja, men det er mangelfull dokumentasjon  

Nei, det er ikke dokumentert  

11 
Har pasienten hatt 
rutinemessige tilsyn fra 
lege og sykepleier? 

Ja, daglig  

Ja, men med intervaller opp til _______dager  

Det er mangelfullt dokumentert  

12 Legemiddelkurve 
Er tatt i bruk  Er mangelfull  

Er konsekvent utfylt  Det finnes ingen kurve  

13 

Har pasienten uttalt seg om 
at han/hun ikke ønsker 
utredning? 
 
 

Ja, pasienten ønsker ikke utredning i hht. notat datert: ______  

Pasienten har ønsket utredning  

Det har ikke vært et aktuelt spørsmål  
 
 
 



  

Mortalitetsanalyse- var dødsfallet mulig å forebygge? 

 

14 Døde pasienten alene? 

Nei, det var personale eller pårørende tilstede  

Ja, pasienten var alene  

Det finnes ikke dokumentasjon på dette/vet ikke  

15 

Finnes det en dokumentert 
avtale med pasienten om 
at gjenopplivning ikke skal 
gjennomføres? 

Ja, det er dokumentert dato: ______  

Nei, det finnes ingen avtale om det i journalen  

Pasienten ønsker gjenoppliving  

16 
Ble det forsøkt 
gjenopplivning på 
pasienten? 

Ja, av hjerte-stans team ved sykehuset   

Ja, av personale som var tilstede på post  

Nei, men det var relevant  

Nei, det var ikke relevant  

17 Var dødsfallet forventet? 

Ja, dødsfallet var forventet  

Nei, dødsfallet var uventet  

Det er ikke mulig å vurdere ut fra dokumentasjonen   

18 
Skjedde det en uønsket 
hendelse under 
innleggelsen? 

Nei  

Ja, legemiddelhåndtering  

Ja, fall  

Ja, kommunikasjon  

Ja, manglende eller forsinket reaksjon på prøvesvar  

Ja, ikke utført eller forsinket ordinasjon  

Ja, annet:   

Ja, annet:   

En uønsket hendelse var direkte årsak til dødsfallet  

19 Obduksjon? 

Nei                                                                                               Ja  

Uventet funn  

Rapport mangler  

Rettsmedisinsk tilsyn er utført  

20 

Var dødsfallet potensielt 
forebyggbart?  (Sett kryss 
bak det utsagnet som 
begrunner bedømmelsen) 

Nei  

Ja, i liten grad  

Ja, til en viss grad  

Ja, i stor grad  

 Kommentarfelt 

 Gi casen en tittel 

 Evt. et kort resymé 

 Kommentarer 

 Begrunnelser 

  

 
1. Gjennomgang utført av: 

Navn: 
 

 

 2. Gjennomgang utført av:               
(På separat skjema) 

Navn: 
 


