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Avlidna på IVA

Välkomna till SIR:s årliga
konferens 12-13 mars
Glädjande är det som vanligt
fullbokat. Ett detaljerat program
kommer inom kort att läggas
ut på vår hemsida där du även
finner mer information.

Kvalitetsindikatorer

SIR:s styrelse och SIS har arbetat
fram ett förslag på nationella
kvalitetsindikatorer. På årsmötet
13/3 på Vår Gård i samband med
vår årliga konferens ska beslut tas
om dessa ska gälla från 2016.

Den nya riktlinjen för uppföljning av ”Avlidna på IVA - Mätetal” som
kommer att gälla från 2016-01-01 finns publicerad på vår hemsida.
Anledningen till denna nya riktlinje är att Nationella rådet för organ,
vävnad, celler och blod publicerat nya mätetal för organdonation.
Målet med den nya riktlinjen är att kunna följa dessa mätetal.

Riskjustering inom svensk intensivvård

I samråd med landets alla barnintensivvårdsavdelningar har SIR
beslutat att byta från PIM2 till PIM3 som riskjusteringsmodell
för barn upp till 16 års ålder. Bytet sker 2016-01-01 utan någon
övergångsperiod. Denna nya riktlinje finns tillgänglig på hemsidan.
Texten för beräkning av mortalitetsrisk för IVA-Higgins har korrigerats
i dokumentet så det stämmer överens med senaste kalibrering.

Vårdbegäran

Ett nytt kriteriesystem (scoringmodell) har lagts till,
NEWS (National Early Warning Score). Förändringar finns
i flödet och en del textändringar. Arbete pågår med nytt
webbformulär som beräknas vara klart under 2015.

SIRI - Lägesrapport

Årsrapport 2014

I dagsläget har det inkommit 73 stycken
registreringar till SIR. Tabellen nedan visar
avdelningar och antal registreringar 2015-02-25.
Du glömmer väl inte att registrera?

SIR har även i år för avsikt att publicera
en analyserande årsrapport före
sommaren. Denna rapport kommer
att bygga på data fram t.o.m 2014
som finns inrapporterade eller
korrigerade senast 2015-03-21.

Webbvalideringsprogrammet

Arbetet pågår och SIR kommer att höra
av sig till alla avdelningar under 2015
för att boka in datum för övergång.

Förbättringsarbete med
stöd av Kvalitetsregister

Ett utvecklingsprogram som pågår
september 2015 till juni 2016.
Sista anmälningsdag 2015-03-15.
För mer information och
anmälan läs på vår hemsida.

Patientinformation

Vi arbetar med att informera patienter
och närstående på vår hemsida. Har Du
några tips eller ideer? Kontakta oss!

Hälsningar ifrån Svenska Intensivvårdsregistret
Carl-Johan Wickerts VD
Christina Agvald-Öhman Ordförande
samt SIR:s arbetsgrupper

Avdelning

Antal

Avdelning

Antal

K Huddinge IVA

6

Danderyd

2

K Solna CIVA

9

Kristianstad

2

Linköping

1

St Göran

3

NU Trollhättan

8

Umeå IVA

5

Alingsås

1

Västerås

3

SU Östra Inf

3

Ystad

1

Borås

7

Falun

7

Karlstad

5

Kungälv

3

Sundsvall

2

Örebro IVA

1

Östersund

4

Tabellen är uppdaterad till rätt siffror efter ett fel i vår databas 2015-02-25

Kontakt:
Svenska Intensivvårdsregistret
Telefon: 054 -191490
Mail: sir@icuregswe.org
www.icuregswe.org

Gilla oss på

