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Ordförandens årsberättelse för verksamhetsåret 2018. 
 
Under 2018 har fyra fysiska styrelsemöten och fyra SKYPE-styrelsemöten hållits. Ett styrelsebeslut 
per mail har också tagits. Samtliga dessa finns publicerade på hemsidan. 
 
Det är fortfarande inte klart hur finansieringsmodellen av kvalitetsregister ska se ut i framtiden. 
Styrelsen har ägnat mycket tid åt att diskutera kring de ändrade förutsättningarna och hur SIR ska stå 
bäst rustade inför framtiden.  
 
Under 2018 har även diskussioner förts med andra intresseorganisationer och föreningar som t.ex. 
SFAI, SPOR och SIS om Kunskapsstyrningen. Perioperativ medicin och intensivvård ligger inom 
programområde Akut vård. SIR med flera har stått bakom skrivelser om att perioperativ medicin och 
intensivvård bör ha ett eget programområde men vi har inte fått respons från detta från SKL. 
 
Nedan följer ett axplock av våra aktiviteter under året: 
 

• Fortbildningskursen inklusive förmöten för BIVA och NIVA ägde rum i vecka 11 på Vår Gård i 
Saltsjöbaden. Där avhölls också årsmötet som brukligt. 

• Årsrapporten publicerades i maj 2018 och hade inbjudna författare från våra 
medlemsavdelningar vilket var mycket roligt! 

• SFAI verksamhetschefsmöte i Linköping september – där var SIR inbjudna och deltog med en 
presentation som fokuserade dels på nyheter i SIR, dels på utmaningen med 
kunskapsstyrningen och tillhörighet i programområde Akut vård. 

• SIR och SIS IVA chefsmöte – gick också av stapeln i Linköping.  SIR presenterade den nya 
hemsidan och utdataportalen. Information om e-learningfilmer i SIR:s regi hölls. Vi 
informerade vidare om att vi planerar för audit och best practice arbete som startas upp. 
Ämnen som avhandlades vidare där var dels utdata för Q1- ”Följer riktlinje för svensk 
intensivvård”. 

• SIR:s styrelse har under 2018 tagit fram ett förslag om hur ”Best Practice” för intensivvård 
ska utformas. Beslut har fattats om att starta upp med följande områden: ARDS, sepsis, 
sedering/smärta/delirium och CVK-relaterade infektioner. SIS/SFAI/ANIVA kommer att 
bjudas in vidare i arbetet. 

• Styrelsen har fattat beslut om att under 2019 ta fram en modell för revision av avdelningar – 
benämnt audit. Konceptet utgår från samma upplägg som de så kallade Säker-projekten. 
Under hösten 2019 planeras att starta upp detta med tre pilotsjukhus som anmält intresse. 

• SIR har också deltagit på ANIVA dagarna detta år. 
• Utdata för Q1 och Q8 har presenterats på portalen. För mer information se IT Årsberättelse. 
• En nyhemsida har tagits i bruk under maj 2018. En engelsk del har också publicerats. 
• Även en ny utdataportal har släppts.  
• Ny diagnossättningsmodell och riktlinje för diagnossättning from 2018 är publicerad och ska 

tillämpas.  
• Samarbetet med Folkhälsomyndigheten kring influensaövervakning och Socialstyrelsen 

angående ”avlidna på IVA” har fortsatt även detta år. 
• SIR har även 2018 via automatisk dataöverföring lämnat data till ”Vården i siffror”. 
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• Tillsammans med Vetenskapsrådet har ett arbete initierats för att starta upp RUT – Register 
Utilising Tool – vilket är utveckling av en infrastruktur för registerforskning. 

• SIR deltar i ett revisionsarbete av nationella kvalitetsindikatorer för organdonation och 
kommer att behöva revidera riktlinjen för avlidna utifrån detta arbete. 

• NIVA-gruppen arbetar om TBI och arbetar med en förstudie för hur ett utökat dataset 
ochuppföljning skulle kunna se ut.  

• Ett förslag på revision av Q1 och Q8 formuleras och kommer att genomföras 2019. 
• PROMIS/itembanking har processats med SKL men inget har genomförts då SKL inte drivit 

processen vidare. 
• E-learningfilmer har producerats och släppts på hemsidan. 

 
Stockholm 2019-02-17 
Johnny Hillgren, Ordförande SIR 


