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SIR:s årliga konferens 2021 ställs in
Den pågående pandemin och myndigheternas 
rekommendationer gör att vi har beslutat att ställa in 
fortbildningskursen i mars 2021.

Årsmötet för verksamhetsåret 2020 kommer att 
genomföras digitalt. Kallelse och mer information 
kommer senare. 

Vikt och längd
Vikt och längd är idag frivilliga parametrar att rapportera in. Vår 
rekommendation är att rapportera in längd och vikt som grund 
för t.ex. BMI-beräkning. BMI är en faktor av potentiell betydelse att 
följa upp för t ex organdysfunktion, åtgärder, vårdtid, komplikationer 
och vårdresultat av intensivvård. Vikt vid ankomst till IVA 
rekommenderas som viktigaste viktparameter som bör eftersträvas 
på alla patienter med någon typ av intensivvårdstillfälle.

Influensasäsongen 2020-2021 och pågående pandemi
Folkhälsomyndigheten följer spridningen av covid-19. Nu är även 
övervakningen av influensasäsongen 2020-2021 igång.

Vilka fall ska rapporteras till SIRI?
• IVA-vårdtillfällen med laboratorieverifierad influensa
• IVA-vårdtillfällen med laboratorieverifierad covid-19, dvs. positiv PCR 

och diagnos U07.1 (covid-19, virus påvisat). IVA-vårdtillfällen som inte 
är laboratorieverifierad ska inte registreras i SIRI och ska således 
istället ha diagnos U07.2 (covid-19, virus ej påvisat).

Detta registreras på Indataportalen och under Influensa och 
virusinfektion. Inloggning sker med SITHS-kort och kräver behörighet.

Det finns en exportfunktion i SIRI-formuläret (överst i listmenyn) där ni 
kan få ut era egna registreringar för lättare granskning.

Rapporter på SIRI-portalen
Ansök om behörighet

Nya ICD-koder för covid-19 pandemin
Två nya koder som gäller från 2020-10-16
U09.9 - Postinfektiöst tillstånd efter covid-19
U10.9 - Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19
Mer information och kodningsexempel finns att läsa på hemsidan

mailto:sir%40icuregswe.org?subject=
https://www.icuregswe.org
https://portal.icuregswe.org/siri/home
https://www.icuregswe.org/data--resultat/webbformular/
https://www.icuregswe.org/om-sir/nyheter/nya-icd-koder/


Platsregistrering
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 3 för vecka 42
Påminnelse, vi saknar fortfarande några avdelningar. 
• Ange de totalt antal bemannande intensivvårdsplatser ni hade 

vecka 42 vardag vs helg (både belagda och obelagda)
• För att registrera: Logga in på Indataportalen. Genväg finns i 

sidfoten på hemsidan. Registrera platserna för tertial 3 under 
Riktlinje för svensk intensivvård 

Läs mer här
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Nyheter på Utbildningsportalen!

Diagnoser

Följ oss på Facebook eller  Frågor och funderingar ställs  på SIR:s webbsida ”Frågor svar” 

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

Välkommen att använda vår utbildningsportal för professionen! 
Öka din kunskap inom:
• Diagnoser - diagnoskodning av IVA-patienter
• SAPS3 - riskjusteringsmodell för att beräkna den förväntade 

dödligheten hos IVA-patienter
• Vårdtyngd Sverige - Hur du mäter och registrerar vårdtyngd 

med instrumentet VTS2014

Läs mer och ansök om behörighet

Hösthälsningar från

Svenska Intensivvårdsregistret
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