Felles prosedyre for nevrologisk klassifikasjon av en
ryggmargsskade for Sunnaas sykehus, Haukeland
sykehus og St Olavs Hospital
Norsk Ryggmargskaderegister (NorSCIR): NorSCIR er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
som ble etablert i 2009. Etableringen ble gjort i samarbeid med Landsforeningen for
Ryggmargsskadde (LARS). Databehandlingsansvaret for registeret er lagt til St. Olavs
Hospital. Alle pasienter som innlegges på en av de tre avdelingene ved Sunnaas sykehus,
Haukeland sykehus og St. Olavs Hospital, for primær rehabilitering av en ryggmargsskade
(traumatisk og ikke-traumatisk) eller Cauda equina skade, kan inkluderes i registeret.
Registeret er samtykkebasert.
Formål: Under primæroppholdet er det ønskelig at det utføres en klassifikasjon av
ryggmargsskaden, etter etablerte internasjonale retningslinjer «International Standards for
Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)», både ved innkomst og utreise, på
alle pasienter med en nyervervet ryggmargsskade. Denne klassifikasjonen registreres i
NorSCIR. Gjennom ISNCSCI klassifikasjonen får man viktig informasjon om ryggmargsskadens
nivå og omfang. Dette har stor betydning for fremtidig prognose om funksjon. Formålet
med prosedyren er å etablere en god nasjonal prosedyre for gjennomføring av nevrologisk
klassifikasjon av en ryggmargsskade.
Omfang: Prosedyren gjelder for leger og fysioterapeuter ved ryggmargsskadeavdelinger ved
Sunnaas sykehus, Haukeland sykehus og St Olavs Hospital. Den er utarbeidet av
læringsnettverket i kvalitetsforbedringsprosjektet nevrologisk klassifikasjon av en
ryggmargsskade.
Varigheten på prosedyren: Dersom det er behov for endringer må dette bli meldt inn som
sak til årlig samarbeidsmøte. I dette forum kan man endre prosedyren.
Bakgrunn: Prosedyren er utarbeidet som ledd i kvalitetsforbedringsprosjektet «Nevrologisk
klassifikasjon av en ryggmargsskade», i regi av Norsk ryggmargsskaderegister NorSCIR.
Prosedyren har blitt utformet i et nettverk som har blitt etablert i
kvalitetsforbedringsprosjektet. Alle ryggmargsskadeavdelinger er representert med lege og
fysioterapeut i dette nettverket.

Prosedyren er ledelsesforankret og har blitt godkjent ved ledelse ved
ryggmargsskadeavdelinger ved Sunnaas sykehus, Haukeland sykehus og St Olavs Hospital.
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Selve undersøkelsen utføres som beskrevet i etablerte internasjonale retningslinjer
«International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury
(ISNCSCI)»
Det tilstrebes at pasienten blir undersøkt innen 1 uke, etter innkomst i
ryggmargsskadeavdelingen.
Det tilstrebes at pasienten blir undersøkt på nytt i løpet av uken før utreise. Ved
kortere opphold < 28 dager, må dette vurderes individuelt da dette ikke alltid er
hensiktsmessig.
Det tilstrebes at lege og fysioterapeut undersøker pasienten sammen og minst en av
disse skal være erfaren med klassifikasjonen.
Klassifiseringer utført av LIS leger skal godkjennes av overlege.
Alle leger og fysioterapeuter skal ha en årlig gjennomgang av de internasjonale
retningslinjer.
Resultater og konklusjon på nevrologisk klassifikasjon skal dokumenteres i journal og
registreres i Norsk ryggmargsskaderegister.
Pasienten skal informeres om konklusjonen av undersøkelsen.
Sykehusene bestemmer selv hvilke hjelpemidler som benyttes for å sikre gode rutiner
(sjekklister/fokus eller risiko/forbedringstavler)
Alle nye leger og fysioterapeuter skal gjøre e-læringskurs innen 4 uker.
Opplæringspakke er tilgjengelig på www.norscir.no

Innhold opplæringspakke:








Litteratur/hefte: International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury,
ASIA American Spinal Injury Association Revised 2011 Updated 2015.
Heftene er tilgjengelig ved hver enhet. Tidligere utdelt fra NorSCIR.
E-læringskurs: American Spinal Injury Association (ASIA) Learning Center
http://asia-spinalinjury.org/learning/
International Standards Worksheet
Litteratur/hefte “Key Sensory Points”
Litteratur/hefte “Motor Exam Guide”
Tilgjengelig hjelpemiddel: ISNCSCI algoritme http://isncscialgorithm.azurewebsites.net/Form

Sykehusene utarbeider selv lokale prosedyrer som ivaretar innhold i felles prosedyre, med mer
detaljerte tiltak. I dette ligger det også ansvarliggjøring av de ulike punkt.
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