
Intresserad av förbättringsarbete?

I höst startar den sjunde omgången av QRC Coachingakademi kurs i förbättringsarbete. 
Nu är det dags att anmäla sig. Tipsa gärna både om kursen och informationstillfället där vi 
berättar mer. Läs mer om kursen eller Läs mer om informationstillfället inför kursen

Nya åtgärder och rapporter

För de nya åtgärderna som infördes 2019 finns det nu tillhörande rapporter på 
utdataportalen.

• DV032 Aktiv temperaturreglering UNS
• TGA35 Thoraxdränage (perkutant)
• DF026 Elkonvertering (planerad)

E-Learning

Sedan i slutet av 2018 finns det instruktionsfilmer som beskriver hur utdataportalen 
fungerar. Dessa finns på hemsidan och utdataportalen. Arbete pågår med en film om 
valideringsprogrammet. Tanken är att vi framöver ska producera mer ”medicinska” filmer om 
t.ex. SAPS3, vårdtyngd och diagnossättning.

Nytt XML-format

Vi har utvecklat ett nytt XML-format för rapportering av vårdtillfällen. Formatet har utvecklats 
utifrån internationell standard.. Detta innebär att era system som skapar XML-filer behöver 
och måste uppdateras. Det befintliga formatet på XML-filer kan användas under en 
övergångsperiod på två år och kommer att fungera till och med 2021-03-31. Nuvarande 
valideringsprogram WebVal hanterar både det gamla och nya formatet. Vänta därför inte till 
2021 för start. Teknisk beskrivning och verktyg finns på hemsidan. 
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WebVal
I slutet av januari uppdaterades det webbbaserade valideringsprogrammet WebVal. Lite  
annorlunda visuellt men i stort samma som tidigare. Bakomliggande kodning har  
moderniserat och helt kodats om. Valideringen har stramats upp. En ny funktion är att vi nu 
kontrollerar saknade vårdtillfällen. 
På hemsidan finns mer information och en uppdaterad instruktion för WebVal

https://qrcstockholm.se/coachingakademin/utbildning/forbattringscoach-15-hp/
https://magnetevent.se/Event/informationstillfallen-forbattringsarbete-27117/
https://www.icuregswe.org/om-sir/support/xml-hantering/
mailto:sir%40icuregswe.org?subject=
https://www.icuregswe.org/om-sir/support/valideringsprogram/
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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

SIRI - Influensaregistrering

Med några veckor kvar på nuvarande influensasäsong så har hitills 343 patienter registrerats 
till SIRI med i stort sett uteslutande influensa A. Bland de patienter som intensivvårdats 
ses en majoritet i åldersgruppen 40 år eller äldre. Som tidigare år kommer vi att publicera 
sammanfattningen från Folkhälsomyndigheten (FoHM) när den publiceras. Tack till er alla 
som lagt tid på att fylla i formulären och registrera till SIRI.

Säker kvalitet intensivvård
Ett pilotprojekt som startar under hösten där vi granskar tre avdelningar (audit). Efter 
pilotprojektet och en utvärdering är tanken att alla intensivvårdsavdelningar ska kunna 
erbjudas en audit. Vi välkomnar de som är intresserade av att delta antingen som granskare 
eller med ”sin” IVA för audit. 
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Rapporterade influensafall, kumulativt
Alla säsonger
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Detta är en originalrapport från Svenska Intensivvårdsregistret

Diagnossättning

Diagnoskodningen har förändrats för anpassning till ICD10-SE,  för att möjliggöra överföring 
av diagnoser mellan olika system och för att diagnoser i journalsystem blir identiska med 
de som vi rapporterar till SIR. Vi har fortsatt ett antal koder som är speciellt viktiga för 
intensivvården och som ska vara med varje vårdtillfälle när diagnoskriterierna är uppfyllda. 
För att undvika utspädningseffekten grupperar vi diagnoser på utdataportalen. Rapporterna 
har drilldown vilket innebär att att man kan klicka på en stapel och då visas de ICD-diagnoser 
som använts inom diagnosgruppen.

Vår Gård 2019

Under vecka 11 genomfördes vår årliga konferens 
på Vår Gård som även i år var fullsatt. Vi använde oss 
av  mentimeter under dessa dagar och så även för 
utvärderingen. Vi ska nu gå igenom denna och utvärdera. 
Tack till er alla som deltog under dessa dagar för ert 
engemang!

Dokumentation från dagarna hittar du på hemsidan
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