
SIRI – Svenska Intensivvårdsregistrets influensaregistrering
Glöm inte att rapportera 
alla aktuella fall av influensa 
och COVID-19 till SIRI. Alla 
vårdtillfällen ska registreras 
snarast möjligt efter 
vårdtillfällets start på IVA, även 
om det tidigare har registrerats 
på någon IVA. Detta för att följa 
den totala vårdtiden, åtgärder 
mm. FoHM sorterar sedan själva 
ut dubbletter av personer. 

COVID-19
• Använd diagnoskod U07.1- COVID-19  

[Coronavirusinfektion 2019]

• Rapportera in vårdtillfälledata snarast möjligt och ofta så vi 
kan följa vårdförloppen

• Var noggrann med all registrering såsom åtgärder, 
komplikationer, behandlingsstrategi mm

• Rapportera även aktuella fall av COVID-19 i 
webbformuläret för SIRI. Efter samarbete med 
Folkhälsomyndigheten (FoHM) finns det nu möjlighet att 
direkt välja COVID-19 under laboratoriefynd. 

• Vi arbetar för att ta fram en rapport där antal 
beläggningsbara intensivvårdsplatser med möjlighet till 
invasiv ventilatorbehandling ska registreras två gånger i 
veckan. Mer information kommer senare.

Behörighet till SIRI ansöks om här

Intensivvårdsplatser
Rapportera era IVA-platser för 2020 och tertial 1 vecka 12. 

Vi har sedan 2019 infört en mer detaljerad registrering och beskrivning av antal 
intensivvårdsplatser i Sverige. Detta för att se eventuella förändringar över året.  Registrera 
först huvudformuläret för Riktlinje för svensk intensivvård (2020), så vi kan fånga er 
kategori. Därefter är det möjligt att registrera era IVA-platser för tertial 1 och vecka 12.

Se rapporten
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Rapporterade influensafall, kumulativt
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Detta är en modifierad rapport

Bra om fler har behörighet till SIRI!
Ansök om behörighet här

Angeläget nu i Corona-tider

https://www.icuregswe.org/data--resultat/webbformular/
https://portal.icuregswe.org/SEIVA/sv/
mailto:sir%40icuregswe.org?subject=
https://www.icuregswe.org
https://www.icuregswe.org/data--resultat/webbformular/


E-Learning
För att öka kunskap och datakvalitet har vi startat upp ett arbete med att utveckla olika 
interaktiva e-learningfilmer. På vår nya Utbildningsportal kommer vi lägga ut olika filmer 
tillgängliga för våra medlemmar.

Först ut är registrering vårdtyngd (VTS) som därefter kommer att följas av diagnossättning 
samt registrering av riskjustering via SAPS3. För att få tillgång till dessa utbildningar:

• Utse en IVA-admin som lägger upp alla användare. Behörighet ansöks på hemsidan

• Det kostar inget för er

• 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
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Frågor och funderingar ställs  på SIR:s webbsida ”Frågor svar” 
https://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

Årsrapporten för 2019
En historisk händelse under vecka 11. För  första gången 
släppte vi årsrapporten under vår årliga konferens. 

Ur innehållet:

• Utfall för våra åtta kvalitetsindikatorer

• Avspeglas resursbristen på IVA i SIR:s data?

• Nattlig utskrivning: en kvalitetsindikators livscykel

• Uppföljning efter intensivvård

• Säker intensivvård: pilotprojektet

Årsrapporten finns att hämta eller läsa på hemsidan

Vår Gård 2020

Under vecka 11 genomfördes vår årliga 
konferens på Vår Gård som även i år var 
fullsatt. Tack till er alla som deltog!

Du hittar mötesdokumentationen på 
hemsidan under aktuell händelse i 
kalendarium. Dokumentationen från ett 
historiskt möte går att hitta med hjälp av 
funktionen filtrera och sortera.

Dokumentation från konferensen 

Vi har nytt telefonnummer - Vårt nya nummer är: 010-839 14 90

https://www.icuregswe.org/for-professionen/utbildningsportalen/
mailto:sir%40icuregswe.org?subject=
https://www.icuregswe.org
http://www.icuregswe.org/om-sir/fragor-och-svar/
https://www.facebook.com/SvenskaIntensivvardsregistret
https://twitter.com/intensivvard
mailto:sir%40icuregswe.org?subject=Information
https://www.icuregswe.org/data--resultat/arsrapporter/
https://www.icuregswe.org/om-sir/kalendarium/konferens-2020/
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