
I början av december öppnar anmälan till 
Vår Gård 2019
Planer för vår årliga konferens med årsmöte har 
börjat. Boka in i kalendern redan nu. Konferensen 
kommer äga rum 13-14 mars 2019. Årsmöte 
kommer också att äga rum under dessa dagar.

Vi kommer även nästa år att nominera årets IVA.

Skriftlig information till patienter på engelska
Patientinformationen är nu översatt till engelska och finns att hämta på hemsidan.

1E-post: sir@icuregswe.org Telefon: 054 -191490

Så kan du vara med och förbättra vården
Arbetar ni med förbättringsarbeten på er avdelning? Gör ert arbete med SIR någon 
skillnad? Genom att använda formuläret på vår hemsida bidrar ni till att sprida 
goda exempel och låta andra inspireras av era resultat stora som små. Inskickade 
förbättringsarbeten kommer att publiceras på hemsidan. 
 
Här hittar du formuläret och mer information

Nyhetsbrev, Oktober 2018

SIRI - Vecka 40 startar influensasäsongen 2018-2019
Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa som vårdas på IVA ska 
rapporteras. Ett fall ska registreras så snart det är möjligt efter vårdstart.  
 
Mer information finns på hemsidan.

Rapport från portalen. Rapporterade influensafall säsong 2017-2018 månadsvis.

mailto:sir%40icuregswe.org?subject=
http://www.icuregswe.org/data--resultat/forbattringsarbete---goda-exempel/
http://www.icuregswe.org/data--resultat/webbformular/siri-influensaregistrering/


2E-post: sir@icuregswe.org Telefon: 054 -191490

Frågor och funderingar ställs  på SIR:s webbsida ”Frågor svar” 
http://www.icuregswe.org/om-sir/fragor-och-svar/

Följ oss på Facebook eller  

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

Portalen - Nyheter
Konfidensintervall i nyckeltal
Rapporter med konfidensintervall för kvalitetsindikatorn Riskjusterad mortalitet med 
SAPS3, Higgins och PIM3.
Koll på nuläget
Ny design och individualiserad för varje avdelning. 

Har du några önskemål om nya rapporter eller förändringar? Maila oss!

Hur långt har ni kommit på er avdelning med diagnossättning?
Inför 2019 försvinner:
• Nyckeldiagnoser
• Viktiga diagnoser
• Viktiga associerade eller komplicerande diagnoser/tillstånd
I praktiken ersätts dessa med ”För intensivvården viktiga diagnoser” som inkluderar 
alla de diagnoser som tidigare fanns i ovanstående tre grupper.  
Det inmatningssystem som ni använder ska innehålla ICD-10 och bör innehålla stöd 
för att välja ”för intensivvården viktiga diagnoser”. Systemet bör även innehålla stöd 
för ICD-10 regler för val av huvudsaklig IVA-diagnos.  
 
Riktlinjen och mer information finns på hemsidan

Kort rapport från  
IVA-Chefsmötet i Linköping
SIR presenterade nyheter på portalen, 
hemsidan och diagnosriktlinjen som 
gäller för 2019. Under 2019 kommer 
SIR även att i någon form börja 
med Audit ute på avdelningarna. 
Kvalitetsindikator 1-SFAI/SIS riktlinje 
för intensivvård diskuterades inför 
kommande revision.  
 
Läs minnesanteckningarna och 
mötesdokumentationen från mötet 
under kalendarium på SIR:s hemsida 

mailto:sir%40icuregswe.org?subject=
http://www.icuregswe.org/om-sir/fragor-och-svar/
https://www.facebook.com/SvenskaIntensivvardsregistret
https://twitter.com/intensivvard
http://www.icuregswe.org/riktlinjer2/riktlinjer-gallande-registrering-lista/diagnoser/
http://www.icuregswe.org/om-sir/kalendarium/iva-chefsmote3/
http://www.icuregswe.org/om-sir/kalendarium/iva-chefsmote3/
http://www.icuregswe.org/om-sir/kalendarium/iva-chefsmote3/
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