
Vår Gård - Save the date!
Anmälan släpps i början av december.

Har ni arbetat med något 
förbättringsarbete litet som stort? 
Glöm inte att nominera till Årets IVA!

Tertialrapport Q1 - Riktlinje för intensivvård
SIR presenterar nu antalet beläggningsbara intensivvårdsplatser under rubriken ”tertialrapport” för 
kvalitetsindikator 1. Antalet platser rapporteras för veckorna 12, 29 och 42 för att visualisera variation 
över året.

Se rapporten

E-Learning
För att öka och sprida kunskap har vi skapat ett antal instruktionsfilmer.  Det finns nu sju filmer 
som beskriver hur utdataportalen fungerar. Under sommaren släppte vi film nummer åtta. Den 
visar hur du använder indataportalens valideringsprogram för validering och inläsning av filer. 
Arbete pågår med att ta fram en film om VTS. Vi passar på att påminna er om att kontrollera era 
valideringsinställningar i valideringsprogrammet (WebVal). Endast data som rapporteras som ”Alltid 
visas” på utdataportalen. Filmerna hittar du på hemsidan och Utdataportalen

SIRI - Säsong 2019-2020
Influensasäsongen 2019-2020 startar v.40. Samtliga patienter med laboratorieverifierad 
influensa som vårdas på IVA ska rapporteras. Mer information finns här

Har du ingen behörighet till formuläret? Ansök här
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Ny riktlinje för Avlidna på IVA
Riktlinjen gäller för de som avlider på IVA from 2020-01-01. Det innebär en betydande förändring 
i rapporteringen då definitionen av möjlig donator har förändrats. Avsikten med nya riktlinjen 
är dels att kunna följa de nya nationella kvalitetsindikatorerna som är till för att kvalitetssäkra 
organdonationer hos vårdgivaren samt för att täcka upp för den nya förordningen SFS 2018:307. 
De flesta av er har registrering av Avlidna på IVA i ert egna  IT-system. Kontakta er IT-leverantör för 
beställning av ny ”modul” i ert system så ni har det i bruk till 2020. 
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Årsrapporten

Årsrapporten för 2018 släpptes i slutet av maj. Läs eller hämta rapporten

2020

https://portal.icuregswe.org/seiva/tertialrapport
https://www.icuregswe.org/om-sir/instruktionsfilmer/
https://portal.icuregswe.org/utdata/e-learning
https://www.icuregswe.org/data--resultat/webbformular/siri-influensaregistrering/
https://www.icuregswe.org/data--resultat/webbformular/
mailto:sir%40icuregswe.org?subject=
https://www.icuregswe.org/riktlinjer/riktlinjer-gallande-registrering-lista/avlidna-pa-iva/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018307-om-donationsregister-hos_sfs-2018-307
https://www.icuregswe.org/data--resultat/arsrapporter/
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Frågor? - Ställ din fråga på hemsidan under Frågor och svar Följ oss på Facebook eller  

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

Resumé från PostIVA-seminariet 2019-09-02

Uppföljning efter intensivvård är ett område som många är intresserade av. SIR arrangerade ett 
PostIVA seminarie i Stockholm där ca 90 personer deltog. Syftet med seminariet är att sprida 

kunskap och information om PostIVA inom SIR, men även vad som pågår inom området. Att träffa 
andra som arbetar inom samma område och utbyta erfarenheter är en viktig del för inspiration och 
utveckling. Seminariets höjdpunkt var nog ”Speed dating”. En form av nätverkande där deltagarna 
fick möjlighet att diskutera utvalda frågor under 3 minuter för att sen byta samtalspartner. Denna 
höga ljudnivån tolkade vi som att det fanns mycket att diskutera. Under dagen fick deltagarna också 
genomgång av vilka funktioner som finns för att ha kontroll på egen data. Data som kan vara viktigt 
för att kunna visa vad som görs på PostIVA uppföljningen. Kunskap om samtalsmetodik är ett område 
som har efterfrågats och Mikael Cleryds föreläsning i ämnet gav många tankar, tips och reflektioner. 

Vad pågår i Sverige inom området? Projekt som presenterades var PIG-uppföljning på vårdavdelning 
efter intensivvård, ett projekt för att förmedla kunskap till primärvården om patienter som 

vårdats på IVA, Karolinskas IVAPP en ny informationskanal för patienter och närstående samt ett 
forskningsprojekt med webbaserat uppföljning. Spännande och intressant att få ta del av det som 
pågår. Många var vi som gick hem inspirerade och med många nya idéer om hur uppföljningen kan 
förändras och utvecklas. Är du intresserad av presentationerna kan du hitta dem på SIR:s hemsida. 

IVA-chefsmötet 2019
Ägde rum på Gothia Towers i Göteborg den 10 september.
Mötet ordnas av SIR och SIS (Svenska Intensivvårdssällskapet). Ämnen 
som avhandlades och diskuterades var bland annat vikten av samverkan 
för mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Vilka nationella 
vårdprogram finns det som berör IVA - och hur efterlevs de? Den frågan tog 
Camilla Brorsson (SIS) upp. Programmet i sin helhet, minnesanteckningar och 
presentationer kommer att publiceras på vår hemsida.
Minnesanteckningar och presentationer från mötet kommer att publiceras här 

Förbättringsarbete
Hämta inspiration till ert förbättringsarbete med SIR. På hemsidan finns exempel på 
förbättringsarbete som vi uppmärksammat. Dela gärna med er av era resultat av de 
förbättringsarbeten ni arbetat med. Läs mer på hemsidan

Nya rapporter på utdataportalen
Rapporten Antal vårdtillfällen har nu kompletterats med uppgift antal unika personer som 
vårdtillfällena består av. En person kan ha fler än ett vårdtillfälle. Grafen visar antal vårdtillfällen. 
Under Detaljer finner man även antal personer. Se rapporten
Rapporten SMR som indikator på klinisk prestation - Funnel plot visualiserar avdelningarnas SMR och 
hur sannolikt det är att en avvikelse i SMR skiljer sig signifikant från 1 eller medel-SMR. Se rapporten

Uppdatering av XML-standard
Som vi tidigare har tagit upp har SIR tagit fram nytt XML-format för rapportering av vårdtillfällen som 
utvecklats med internationell standard. Det befintliga formatet på XML-filer kan användas under en 
övergångsperiod på två år och kommer att fungera till och med 2021-03-31. Observera - befintligt 
valideringsprogram hanterar både det gamla och nya formatet. Invänta därför inte 2021 för start. 
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Audit
Under hösten kommer SIR att genomföra en granskning (audit) på tre pilotavdelningar. Hudiksvall, 
Örebro och Uppsala. Återrapportering av detta kommer att presenteras på SIR:s årliga konferens på 
Vår Gård 2020. Mer information om detta går att läsa i Årsrapporten för 2018 på sidan 17.  
Intresserad av att delta? Maila oss! sir@icuregswe.org

Camilla Brorsson 
och Lars Engerström 
förbereder inför mötet
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