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SIR:s årliga konferens med årsmöte
SIR arbetar nu för att genomföra en fysisk konferens nästa år med ett 
försenat 20-års jubileum.
Även ett IVA-chefsmöte och förmöten för SIR:s arbetsgrupper planeras för 
i anslutning till konferensen. Mer information kommer.

När: 2023-03-15--16
Var: Vår Gård, Saltsjöbaden
Anmälan beräknas öppna i december 2022

Ny riktlinje
Smärta, sedering och delirium - omvårdnadsvariabler
Den 1 november kommer en ny riktlinje Smärta, sedering 
och delirium vilket ger möjlighet att registrera variabler 
som mäter omvårdnad. Variablerna ingår i ett ”paket” vilket 
innebär att du inte kan välja att registrera enbart en variabel 
utan alla tre måste registreras. Upplägget är förnyat vilket 
innebär registrering av åtgärd på alla tre variablerna och 
utvärdering på smärta.
Uppdaterade riktlinjer
• Avlidna på IVA 

Uppdaterad riktlinje som anpassar variablerna till 
de nya bestämmelserna i lagen om transplantation 
(1995:831) som trädde i kraft den 1 juli 2022 (Proposition 
2021/22:128). Ändringarna är framtagna i samråd med 
VOG Organ på uppdrag av Vävnadsrådet.

• Clinical Frailty Scale - CFS 
Version 2.0 innehåller nya bedömningstips och bilder

• SIRI - Influensa och virusinfektion 
I version 9.0 är RS-virus borttaget från riktlinjen. 
Protokollet är tydligare uppdelat för antingen influensa 
eller coronavirus för att förenkla inrapporteringen.

Dokumentation från seminariet för PostIVA-uppföljning  
SIR arrangerade ett seminarie 2022-09-08 i Stockholm. Dokumentation från mötet finns 
publicerat på vår hemsida

Dokumentation från mötet

Influensasäsongen 2022-2023 
Startade vecka 40. SIRI är aktiv året runt. För att det inte ska ske någon tidsfördröjning 
i onödan, är det av oerhörd stor vikt att fylla i protokollet via webbformuläret så fort 
som möjligt efter att vården startas på IVA. Data överförs kontinuerligt från SIR till 
Folkhälsomyndigheten. Sammanställning från Folkhälsomyndigheten för influensasäsongen 
2021-2022 samt mer information finns att läsa på vår hemsida.

Information från Svenska Intensivvårdsregistret

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa eller COVID-19 som vårdas på IVA 
ska rapporteras så snart som möjligt efter vårdstart i SIRI.
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Frågor och funderingar ställs på SIR:s webbsida ”Frågor svar” 

IVA-platsregistrering
Tills vidare fortsätter manuell registrering som 
tidigare utan slutdatum på Indataportalen. 
Det är SIR:s förhoppning att skyndsamt 
kunna förenkla rapporteringen, men exakt 
tidsförhållanden kan inte anges i dagsläget. 
Vi hoppas ni som medlemsavdelningar ändå 
fortsatt kan underhålla den mycket goda 
uppföljningen måndag till fredag som fortgått 
hittills under hösten. 

Mer information finns på vår hemsida

Utökad registrering av intensivvårdsplatser - kvalitetsindikator 1
Dags för den tredje registreringen av intensivvårdsplatser - tertial 3 d.v.s. för v.42. Vi ber 
er att registrera antal beläggningsbara intensivvårdsplatser per arbetspass vardag vs helg. 
Bra om registreringen görs senast v. 45. För att registrera, logga in på vår Indataportal som 
finns i sidfoten på SIR:s hemsida och välj Riktlinje för svensk intensivvård. Vi kan inte använda 
uppgifterna från den dagliga platsregistreringen då den bl.a. inte innehåller uppgifter om 
vardag vs helg. Flera avdelningar har inte rapporterat för vecka 29 (tertial 2). Passa på och 
uppdatera dessa siffror!

SIR:s hemsida
Se rapport

Sök behörighet

Hösthälsningar från Svenska Intensivvårdsregistret

Förbättringsarbete
Arbetar ni med något förbättringsarbete på er avdelning? Det kan vara ett stort eller 
litet arbete. Vi vill gärna veta mer i så fall! Tveka inte att höra av er till SIR. Vi vill gärna 
sprida förbättringsarbeten som görs inom intensivvården i Sverige.
På SIR:s hemsidan finns ett ”Förbättringstorg” där vi samlat förbättringsarbeten som 
goda exempel. Hämta inspiration till ert nästa projekt.

Aktuellt

https://www.icuregswe.org/om-sir/fragor-och-svar/
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https://www.icuregswe.org/data--resultat/webbformular/
https://www.icuregswe.org/forbattringstorg/

