
Diagnossättning Svenska Intensivvårdsregistret 2018
Diagnossättningen kommer att förändras inför 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. 
Detta kommer för de flesta att innebära förändringar i de egna datasystemen, så kontakta 
din systemansvarige för ev åtgärder. 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

”Har Du god kunskap om intensivvård och visioner för dess utveckling?”
Svenska Intensivvårdsregistret söker ny VD. Tjänstens omfattning är minst 50%. 

VD arbetar på uppdrag av, och i nära samråd med 
SIR:s styrelse. Verksamheten drivs av en grupp 
deltidsanställda med bred kompetens inom IT-
frågor och intensivvård. VD har personalansvar 
för de anställda. Uppdraget är ett chefsuppdrag 
och förutsätter ett tydligt ledarskap. 
 
VD ansvarar för att registret drivs enligt lagar och 
regelverk, och är den sammanhållande länken 
mellan styrelsen och registrets anställda. 

Ekonomiskt ansvar för registrets drift ingår.
VD representerar SIR både nationellt 
och internationellt, och nätverkande 
hos bl a myndigheter och vetenskaplig 
fora är en viktig del av arbetet.

För mer information eller vid frågor kontakta:
Christina Agvald Öhman, chairman@icuregswe.org

Positionen är inte bunden till särskild profession utan alla intresserade är välkomna att söka!

NY VD SÖKES!

PostIVA-seminarium genomfördes 29 augusti i Stockholm
SIR arrangerade för fjärde gången seminarium för PostIVA användarna. Syftet med seminariet 
är att sprida kunskap inom PostIVA och att byta erfarenheter med andra som arbetar med 
PostIVA. Seminariet var välbesökt, totalt 85 deltagare från hela landet. Programmet innehöll 
både presentationer av PostIVA på utdataportalen, produktionsdata, nationell rekommendation 
för uppföljning, samt presentationer av pågående studier inom PostIVA. Vår förhoppning är att 
deltagarna fick med sig mycket kunskap och nyheter tillbaka som de kan använda på hemmaplan.
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EPIC III - Anslut din IVA
Punktprevalensstudie av infektioner inom intensivvård
Förekomst av infektioner på sjukhus är störst på intensivvårdsavdelningar. EPIC III är en internationell 
punktprevalensstudie som äger rum 13 september, 2017 (Världsdagen för Sepsis). EPIC (European 
Prevalence of Infection in Intensive Care) genomfördes 1992, EPIC II år 2007 och nu är det dags för EPIC III.
Skicka ändringsansökan senast 2017-09-06
Länk till anmälan, ändringsansökan och mer information finns på vår hemsida

Information från Svenska Intensivvårdsregistret

http://www.icuregswe.org/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/Information-andring-av-diagnossattning/
http://www.icuregswe.org/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/EPIC-III/


Forskningssymposium 
SIR arrangerar för tredje gången ett forskningssymposium i Sigtuna den 20-21/11. Syftet är bl.a. att 
ge en möjlighet att träffa andra forskningsintresserade som verkar inom svensk intensivvård. 
Mer information kommer på hemsidan senare under hösten.
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Frågor och funderingar ställs  på SIR:s webbsida ”Ställ en fråga” 
http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/Stall-en-fraga/

Följ oss på Facebook eller  

SIR:s årliga konferens 2018 - Boka in i kalendern redan nu
Nästa år äger konferensen rum onsdag till torsdag den 14-15 mars 
2018, på Vår Gård Saltsjöbaden. Anmälan kommer att öppnas 
i början på december. Årsmöte kommer också att äga rum.

QRC Coachingakademi
Erbjuder utvecklingsprogram med fokus på att utveckla förbättringskapacitet hos alla 
som arbetar i vårdens frontlinje och möter patienter. Höstens uppdragsutbildning 
är fullsatt och startar 4 september denna gång utan medverkande IVA. 
Läs mer

SIRI 
Om några veckor är  influensasäsongen 2017/2018 här.  
Glöm inte att omgående registrera era influensafall
Säsongen 2016-2017 dominerades av influensa A(H3N2) som kom i två vågor. Totalt sett var 
95 procent av fallen influensa A och av de som subtypats var mer är 99 procent A(H3N2). 
Säsongen var intensiv med fler laboratorieverifierade fall jämfört med föregående säsonger 
med en första intensiv topp i norra delen av landet och en andra topp i söder. 
Läs hela FoHM sammanfattning av influensasäsongen 2016/2017

Vill du inte ha mer information från Svenska 
Intensivvårdsregistret så meddela oss detta

https://www.facebook.com/SvenskaIntensivvardsregistret
https://twitter.com/intensivvard
http://qrcstockholm.se/coachingakademin/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2017/juni/tuff-influensasasong-drabbade-sarskilt-aldre/
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