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Information från Svenska Intensivvårdsregistret
VIP1-studien
Very old ICU patients är en
internationell, observationsstudie
av intensivvårdsvårdsförlopp
hos patienter som är 80 år
eller äldre och som initierats
och stöds av den europeiska
intensivvårdsföreningen (ESICM).
Vi hoppas på stort deltagande då vi
har mycket att bidra med i svensk
intensivvård som skiljer sig en del från
t.ex. södra Europa och det är viktigt
att få en så bred bild som möjligt.
Mer information hur Du ansluter
din IVA finns på hemsidan

SIRI - Glöm inte att omgående
registrera era influensafall
Nu är influensasäsongen
2016/2017 här. SIRI har kommit
att bli mer och mer betydelsefull
i influensaövervakningen i
Sverige. Under föregående
säsong (2015/2016) var det flera
riskgrupper som vårdades på våra
intensivvårdsavdelningar, men många
tillhörde inte någon riskgrupp.
Följ utvecklingen på SIRI
utdataportal på vår hemsida och
även veckorapporter från FoHM.
Läs mer på hemsidan

Vill Du engagera dig
i SIR:s styrelse?
Vi ser gärna att fler engagerar
sig och kommer med i styrelsen.
Vi önskar särskilt en breddning
med fler sjuksköterskor som
kan avsätta tid för detta.
Om Du är intresserad eller känner
någon som Du tror skulle kunna vara
det - ta kontakt med valberedningens
ordförande Sten Walther, så får du
veta lite mer om vad jobbet innebär.
E-post: valberedningen@icuregswe.org
E-post: sir@icuregswe.org

Inbjudan
Storytelling

SIR:s årliga konferens hålls på Vår Gårds konferensanläggning
i Saltsjöbaden den 30-31 mars 2017. Anmälan kommer att
släppas i början av december. Årsmötet kommer även att
äga rum den 31 mars. Boka in i kalendern redan nu!
I samband med konferensen vill vi bjuda in er som vill delge andra
er berättelse. Det kan vara hur ni arbetar på hemmaplan eller
när något blir fel eller rätt. Exempel på hur Ni använder er data
i verksamheten mm. Tveka inte utan hör av er till SIR snarast!
E-post: sir@icuregswe.org

Telefon: 054-191490

Nya webbformulär
•

Följer riktlinje för svensk intensivvård

Formuläret består av frågor som syftar till att dels klargöra i vilken
utsträckning avdelningen följer ”Riktlinje för svensk intensivvård” utfärdad
av SIS/SFAI och dels syftar till att ge information om avdelningen som
är av värde för tolkningen av rapporteringen till SIR som helhet.

• Organisatoriska mätetal - donation
SIR har fått i uppdrag att skapa ett webbformulär för att följa
de organisatoriska mätetalen 1, 2, 3 och 11. Dessa mätetal
redovisar förekomst av tillsatt DAL och DAS, förekomst av PM
som styr donationsverksamheten samt given utbildning. För
mer information se Vävnadsrådets hemsida: http://vavnad.se
Behörighet till formulären ansöker Du på hemsidan
under - Webbformulär - Ansökan om behörighet.

Ny Indataportal
I början av september släpptes den nya indataportalen. Nytt
utseende och nya funktioner. Här återfinns också en kort
sammanställning av Riktlinje för svensk intensivvård samt
de organisatoriska mätetalen som DAS/DAL registrerar.
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Utdataportalen - Kvalitetsindikatorer

PostIVA-data på utdataportalen

Kvalitetsindikatorer 2016:
• Följer riktlinje för svensk intensivvård Webbformulär finns på indataportalen för inrapportering
• Riskjusterad mortalitet PIM3 finns nu med nyckeltal
• Isolering av IVA-patienter Rapporten har ändrats till fokus på isolering
• Överflyttning till annan IVA pga. egen resursbrist Inga ändringar
• Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar Arbete pågår med rapport som bygger på vårdtillfälle utan index
• Uppmärksammande av möjliga donatorer Rapport finns
• Livsuppehållande behandling och behandlingsstrategi Inga ändringar på befintlig och ny rapport
som visar inom 24 timmar
• Användning av sederingsskala och sederingsmål Rapport finns
Kvalitetsindikatorer som utgått:
• Uppföljning av livskvalitet och Avlidna på IVA Finns nu under rubriken Rapporter.
• VAP/10 000 tim IVB och Nattlig utskrivning till vårdavdelning Finns nu under Rapporter/Komplikationer

Många har efterfrågat ett enklare
sätt att få ut PostIVA-data från SF-36.
I samband med att vi vid årsskiftet
gick över till RAND-36 istället för
SF-36 har arbetet intensifierats
med att underlätta och förbättra
för användarna att ta del av
egen och andras patientdata.

SIR-data via nationellt tjänstekontrakt till ”Vården i siffror”
Nu överförs data från SIR:s databas till ”Vården i siffror” varje natt men
med en viss karens för att det ska vara någorlunda kompletta data som
visas, https://vardenisiffror.se/category/sjukdomstillstand/intensivvard.
I dagsläget är det två nationella kvalitetsindikatorer som visas,
”Riskjusterad dödlighet efter vård på IVA” och ”Oplanerad
återinläggning på intensivvårdsavdelning”. Arbete pågår med
att överföra data för ” Överföring till annan IVA pga. resursbrist”
och ”Behandlingsstrategi Intensivvård” (tillfällig rubrik).
På sikt är våra planer att alla nationella
kvalitetsindikatorer ska visas på ”Vården i siffror”.

Hälsningar från Svenska Intensivvårdsregistret

E-post: sir@icuregswe.org

Ett intensivt arbete pågår nu för
att PostIVA-data ska finnas på
utdataportalen. Detta kommer att
innebära att ni kan ta fram data
både från er egen och andras enhet.
Det kommer också finnas möjlighet
att göra urval om ni t.ex. vill se en
speciell grupp patienter utifrån, ålder,
kön, uppföljningstid, diagnos mm.
Nästa steg, när detta arbete är
klart, finns möjligheten att ta fram
produktionsdata dvs, hur många
besök ni har haft, åtgärder ni gör etc.
Det finns inget inplanerat PostIVA
användarmöte nu i december utan vår
förhoppning är att vi kan ses till våren.

Forskningssymposium
SIR arrangerar för andra gången
ett forskningssymposium i Sigtuna
den 15-16/11. Syftet är bl.a. att
ge en möjlighet att träffa andra
forskningsintresserade som
verkar inom svensk intensivvård.
Symposiet är nu fullsatt och
vi hälsar de som anmält
sig varmt välkomna!

Frågor och funderingar ställs med fördel på SIR:s webbsida ”Ställ en fråga”
http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/Stall-en-fraga/
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Följ oss på Facebook eller

Telefon: 054 -191490

