
Henvisnings- og visitationsskema af pt. med nyopstået, færdigudredt og ISNCSCI 
(International Standards of Neurological Classification of Spinal Cord Injury) - 
klassificeret rygmarvsskade med henblik på overflytning til Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade (VCR) 
 
 

Navn/adresse og
CPR-nummer _________________________

Dato for vurdering                                                                   _________________________

ISNCSCI-Klassifikation                                                               

Vurdering nr.

Vurdering foretaget af (navne, stillingsbetegnelse)

Det er afgørende, at alle felter udfyldes, også selvom man er i tvivl. 
I skemaet anvendes Glasgow Coma Scale score til vurdering af bevidsthedsniveauet.
Skemaer, der ikke er udfyldt korrekt, vil blive returneret.
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A B C D Sumscore
Funktionsnedsættelse Svær Moderat Let Ingen
Fysiske funktioner
F1 Blodtryk og kredsløb Svær blodtrykskontrol

Behov for pressorstoffer 
Behov for kontinuerlig 
kredsløbsmonitorering
Score: 6

Hypotension ved sengeleje

Score: 1

Hypotension ved mobilisering
med hoved over 45 grader

Score: 0 Score: 0

F2 Blærefunktion Pt. har ingen blærefunktion
minimum 1 døgn efter 
seponering af KAD (Ingen 
vandladningstrang, 
initiering af vandladningen 
og manglende sufficient 
tømning, vurderet ved 
recidualurinmålinger)

Score: 0

Minimum 1 døgn efter 
seponering af KAD. Har 
vandladningstrang, kan 
initiere 
vandladningen.Residualuriner
100 -200 ml ( målt minimum
5 gange)

Score :0

Minimum 1 døgn efter 
seponering af KAD. Har 
vandladningstrang, kan 
initiere 
vandladningen.Residualuriner
under 50 ml ( målt minimum
5 gange)

Score :0

Pt. har normal 
blærefunktion 
( Har 
vandladningstrang,
kan initiere 
vandladningen og 
tømme sufficient, 
vurderet ved re-
cidualurinmålinger)
Score 0

F3 Tarmfunktion Pt har ingen tarmfunktion
(Ingen  
tarmfyldningsfornemmelse,
Kan ikke initiere 
tarmtømningen og/eller er 
inkontinent for fæces)

Score: 0

Pt. har fået postoperativ 
tarmfunktion Pt har 
beskedent brug af laksantia. 
( Kan mærke tarmfyldning, 
kan selv tømme tarmen og 
er ikke inkontinent for 
fæces)

Score: 0

Pt har normal 
tarmfunktion ( Kan
mærke 
tarmfyldning, kan 
selv tømme 
tarmen uden brug 
af laksantia og er 
ikke inkontinent 
for fæces)
Score: 0

F4 Infektion Uafklarede feberperioder 
Temp >38,5 grader 
celcius. 
Infektionsfokus i CNS og 
Temp >37,5
Antibiotisk behandling og 
plan foreligger ikke.
Score: 6

Feberperioder Temp <38,5 
grader celcius med afklaret 
focus, iværksat relevant 
antibiotisk behandling med 
faldende infektionstal og plan
foreligger

Score:4

Pt afebril på iværksat 
antibiotisk behandling og 
med faldende infektionstal.

Score:1

Pt afebril og med 
normale 
infektionstal

Score: 0
F5 Svært multitraume Læsioner i flere 

organsystemer, der kræver
kontinuerlig intensiv 
overvågning og 
intervention
Der foreligger ikke plan for
behandling og mobilisering
Score: 6

Læsioner i flere 
organsystemer, der kræver 
immobilisering men ikke 
kontinuerlig overvågning
Der foreligger plan for 
behandling og mobilisering

Score: 5

Velbehandlede læsioner i 
flere organsystemer

Score: 0 Score: 0
F6 Autonom dysrefleksi Svær kontrollerbar Kontrollerbar autonom Kontrollerbar autonom 
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 Hypertensive perioder
 Tachycardiperioder/Bradycardiepisode

r
 Hyperpyrexiperioder
 Synligt svedudbrud 
 Flusing over læsionsniveau
Intens, bankende hovedpine

autonom dysrefleksi med 
behov for kontinuerlig 
monitorering

Periodevis vekslende 
tilstedeværelse af flere 
symptomer under F6:
Uafklaret behov for 
medicinsk eller teknisk 
pacing 
Score: 6

dysrefleksi med behov for 
monitorering ved 
anfaldssymptomer
Behov for pacing afklaret, 
iværksat og afsluttet og 
opfølgning planlagt

Score:

dysrefleksi med behov for 
monitorering ved 
anfaldssymptomer. Intet 
behov for pacing.

Score: 0 Score: 0
F7 Ernæring/vægttab Vægttab ≥ 20%

Score: 4
Vægttab ≥ 10% men < 20%
Score: 2

Vægttab mellem 5 og 10 %
Score: 1 Score: 0

F8 Dysfagi Uafklaret dysfagi 

Score: 6

Afklarede 
dysfagiproblematikker
Pt har fået anlagt PEG-sonde
eller midlertidig nasogastrisk 
sonde
Score: 3

Plan i forhold til udredt 
dysfagi foreligger. 

Score: 2

Spiser og drikker 
normalt. 

Score: 0
F9 Luftveje

Alle patienter med cuffet kanyle skal 
inden modtagelse på VCR have etableret
vagthold

- Trakeostomi med cuff 
uden etableret vagthold.
Respiratoraftrapning (kort-
såvel som langvarig)

og/eller

Pt med uafklaret ilt-behov
Score: 6

Trakeostomi uden cuff med 
moderat sugebehov.

Score: 3

Kan cleare luftveje med 
hostestøtte

Score :1

Trakeostomi med 
cuff og etabeleret 
vagtholdet.
Eller

Pt. kan forsvare 
egne luftveje.

Score : 0
F10 Homeostase. Som f.x:

-Ubehandlet svær 
hypercalcæmi (ioniseret 
Ca++over 1,6 mmol/l)

-Total parenteral ernæring.
Vanskeligt at opnå 
væskebalance. Må 
korrigeres dagligt

-Svært dysreguleret 
diabetes

-Svær elektrolyt 
derangement
Score:6

Som f.x:

Behandlet hypercalcæmi       
(ioniseret Ca++over 1,6 
mmol/l)

Score:3

Ikke behov for intervention i 
forhold til homeosatse

Score:0

Opretholder selv 
normal 
homeostase

Score:0
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A B C D Sumscore
Funktionsnedsættelse Svær Moderat Let Ingen
Mentale funktioner
M1 Bevidsthedsniveau

OBS Det motoriske respons tilpasses 
neurologisk niveau for 
rygmarvsskaden

Glasgow Coma Score 3-
9

Patienten er ikke kandidat 
til genoptræning på VCR.

Score: 6

Glasgow Coma Score 
10-13

Patienten skal være  klar, 
orienteret i tid, sted og 
egne data
Score: 5

Glasgow Coma Score =14

Score:0

Glasgow Coma Score 
15 = ingen 
bevidsthedspåvirkning

Score: 0

M2 Kognitive funktioner Svære kognitive 
forstyrrelser.
Svære koncentrations-, 
opmærksomheds- og 
hukommelsesforstyrrelse.
Ingen erkendelse af tid og 
sted, selv og andre
Reagerer ikke på eksterne 
stimuli.
Konfusion. Passiv eller 
impulsstyret
Udadreagerende/ agiteret 
adfærd
Konfabulation. 
Patienten er ikke 
kandidat til 
genoptræning på VCR.

Score: 6

Moderate kognitive 
forstyrrelser. Moderate 
koncentrations-, 
opmærksomheds- og 
hukommelses 
forstyrrelser.
Usikker erkendelse af tid, 
sted, selv og andre.
Passiv eller impulsstyret
Udadreagerende/ agiteret 
adfærd

Patienten er ikke 
kandidat til 
genoptræning på VCR.

Patienten skal 
konfereres med VCR
Score: 6

Lette koncentrations- og 
opmærksomheds og 
hukommelsesforstyrrelser.

Sikker erkendelse af tid og 
sted, selv og andre

Patienten skal konfereres
med VCR

Score: 3

Normale kognitive 
funktioner

Score: 0

A B C D Sumscore
Funktionsnedsættelse Svær Moderat Let Ingen
Aktivitet og deltagelse
A1 Kommunikation og egenomsorg Pt er ikke i stand til ej 

heller med fornødne 
hjælpemidler, at give 
udtryk for behov eller 
ønsker og udviser ikke 
tegn på problemløsning 
eller kommunikation

Pt er delvis i stand til at give 
udtryk for behov eller ønsker
evt. ved brug af relevante 
hjælpemidler. Udviser en vis 
evne til problemløsning og 
kommunikation

Pt. er med let støtte i stand 
til at give udtryk for behov 
eller ønsker. Udviser evne til 
problemløsning og 
kommunikation 

Pt er fuldt i stand 
til at give udtryk 
for behov eller 
ønsker

Score: 0
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Patienten er ikke 
kandidat til 
genoptræning på VCR.

Score: 6

Patienten skal konfereres 
med VCR

Score: 4

Score: 0

A B C D Sumscore
Funktionsnedsættelse Svær Moderat Let Ingen
Total sum-score
(tæl sammen)

------>

Refleksforhold
Patellarefleker
Achillesrefleker
Plantarrespons
Andre scoringer og tests

Øvrige oplysninger(Alder, 
komorbiditet, almentilstand tidl. 
funktionsniveau)
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