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Information från Svenska Intensivvårdsregistret
Inbjudan
Välkommen till SIR:s årliga konferens
Nästa år äger konferensen rum onsdag till torsdag den 14-15 mars
2018, på Vår Gård Saltsjöbaden. I samband med fortbildningskursen
uppmärksammar vi Året IVA - Bästa förbättringsarbete utifrån SIRdata. Nominera idag! Förlängt årsmöte med möjlighet till diskussion
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Skynda att boka plats. Det brukar snabbt bli fullbokat!
Anmälan och mer information finns på hemsidan

Diagnossättning 2018
Diagnoskodning kommer att förändras under 2018 och huvudtanken är att anpassa oss mer till ICD10-SE för
att möjliggöra överföring av diagnoser mellan olika system och också för att diagnoser i journalsystem blir
identiska med de som vi rapporterar till SIR. Vi kommer dock att fortsatt ha ett antal koder som är speciellt
viktiga för intensivvården och som ska vara med varje vårdtillfälle när diagnoskriterierna är uppfyllda.
Vi kommer på utdataportalen att gruppera koder till relevanta grupper för att ge en användbar information
till medlemmarna.
Mer information finns att läsa på hemsidan

Vad är en operation?
Efter synpunkter från våra medlemmar i landet, har SIR nu skrivit en förtydligande text i
Riktlinjen för grunddata och vårdtillfälle angående vad är en operation i SIR:s registrering.

Vårdbegäran-MIG
Fr.o.m. 2018-01-01 gäller en ny uppdatering av riktlinje och protokoll för registrering av MIG-patienter.
Anledningen är en ny validerad NEWS skala. Detta innebär inga förändringar i gränsvärden, men KOL
tillägget har tagits bort. För de avdelningar som använder sig av NEWS- skalan kommer indataformuläret
automatiskt byta till ny NEWS-beräkning och tar bort KOL-frågan för registreringar efter 1/1 2018. Från
årsskiftet blir det olika rapporter i utdata, beroende på om man vill titta på tiden före eller efter 1/1 2018.

E-post: sir@icuregswe.org

1

Telefon: 054 -191490

Nyhetsbrev

December 2017

Riktlinje för svensk intensivvård - hög tid att uppdatera er avdelning för 2017

Många avdelningar lyser med sin frånvaro för 2017 – ser illa ut för de som tittar, inte minst
journalister (Dagens medicin) och landstingspolitiker gör det, så skynda att uppdatera!

Ordförande har ordet

Kära medlemsavdelningar!
Det har på många sätt varit ett tufft år, demokratin
attackeras från många håll, ”Fake News” blir allt
vanligare och sprids blixtsnabbt och okritiskt viralt via
olika sociala medier. Dessutom har många av oss som
jobbar i sjukvården slitit hårt med brist på vårdplatser
och brist på personal i alla led. Det är lätt att glömma
att det faktiskt finns många ljuspunkter också, mina
tankar går till Hans Rosling som gick bort detta år
och var en mästare på att pedagogiskt förklara att
världen på många sätt har blivit en bättre värld för
allt fler människor. Sen är det ju tur att SIR finns som
kan leverera fakta och resultat om intensivvården!
Jag önskar er alla lite frid och ro i några dagar, man jobbar
ju oftast inte både jul och nyår - för egen del tänker jag
läsa Hans Roslings bok som jag hoppas få i julklapp och
äta Stilton inköpt på Neils Yard med portvin därtill.
Christina Agvald Öhman
Ordförande Svenska Intensivvårdsregistret

God Jul och Gott nytt år önskar vi på SIR
Vill du inte ha mer information från Svenska Intensivvårdsregistret så meddela oss detta
Frågor och funderingar ställs på SIR:s webbsida ”Ställ en fråga”
http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/Stall-en-fraga/
E-post: sir@icuregswe.org
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Följ oss på Facebook eller

Telefon: 054 -191490

