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Intensivvårdsdata viktig i forskning om Covid-19
Tack för ert arbete med att rapportera och registrera!
Det finns ett oerhört stort intresse för de intensivvårdsdata 
ni rapporterar in. Nu om någonsin är det viktigt att vi samlar 
korrekta data med all registrering såsom åtgärder, komplikationer, 
behandlingsstrategi mm.

Audit - Skjuts upp till 2021
Som ingen undgått har våra förhållanden i arbetet förändrats 
radikalt och alla vi inom intensivvården har haft, har och kommer 
att ha mycket kliniskt arbete framför oss. Följer Corona pandemin 
tidigare pandemiers förlopp ser vi troligtvis följderna av detta även 
första halvåret 2021. Den planerade Auditstarten som vi talade 
om på Vår Gård 2020 kommer, av denna anledning, tyvärr inte att 
genomföras i höst. Vi hoppas ni har förståelse för detta.
Mer information och ny tidsplan finns att läsa här

Utbildningsportalen
Genomför kursen om Vårdtyngd Sverige (VTS)  
och öka din kunskap.
Vi planerar att släppa fler kurser efterhand. På gång är interaktiva 
filmer om diagnossättning och SAPS3.
 
För att få tillgång till dessa utbildningar:
• Utse en IVA-admin som lägger upp alla användare. Behörighet 

ansöks på hemsidan.
• SITHS-kort används för att logga in till utbildningsportalen
• Efter avslutad kursgenomgång finns möjlighet att skriva ut eller 

spara ett kursintyg som bevis på genomförd utbildning
Utbildningsportalen hittar du här

Registerbaserad forskning
Svenska Intensivvårdsregistret är nu anslutet till metadataverktyget 
RUT (Register Utiliser Tool). I metadataverktyget RUT kan du 
söka och kombinera metadata från register för att besvara din 
forskningsfråga. 
Läs mer på Registerforskning.se
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Support sommaren 2020
Vi kommer att ha begränsad verksamhet under sommaren. 
Säkraste sättet att nå oss är att skicka ett mail. 

sir@icuregswe.org
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Trevlig sommar önskar
Svenska Intensivvårdsregistret

Diagnoskodning av Covid-19
Ny fördjupningskod: Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien 
(tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2). Mer information och 
exempel vid diagnossättning hittar du på SIR:s hemsida. Läs vidare

Vi hänvisar i övrigt till Socialstyrelsens riktlinjer 

Samlad information om Covid-19 för professionen
På hemsidan har vi samlat information som rör Covid-19. Där finns:
• Veckosammanfattningar på de data som är inrapporterat till SIR
• SIS och SIR har sammanställt ett bibliotek med information, 

studier och rekommendationer om Covid-19
Läs vidare

Intensivvårdsplatser
Daglig registrering 
Den dagliga registreringen för en nationell lägesbild av Covid-19 
fortsätter tills Socialstyrelsen meddelar annat. Registreringen bör 
ske dagligen och helst före kl 11:00.   
 
Tertialregistrering
Påminner redan nu om att rapportera för tertial 2 (vecka 29) för att 
vi ska kunna beskriva förändringar över året. Se rapport

Följ oss på Facebook eller  Frågor och funderingar ställs  på SIR:s webbsida ”Frågor svar” 
https://www.icuregswe.org/om-sir/fragor-och-svar/

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