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1.! SIR-registret. Sten Walther visar resultat för hur det går för äldre patienter. Det blir !
! diskussion om varför inte alla skickar data till SIR. !!
! Komplikationer: Sten förklarar varför några av de THIVA-specifika komplikationerna !
! försvunnit från SIR. Orsaken är att komplikationerna varit dåligt definierade. P.O ! !
! Joachimsson, Uppsala och Doris Kesek, Umeå tar på sig att försöka hitta definitioner för i 
! första hand reoperation för blödning samt ev. stroke och neurologiska komplikationer. !!
! Uppsala väcker frågan att ändra definitionen för delirium. I nuläget definieras det enligt !
! NuDESC. Uppsala frågar om man även ska kunna utvärdera delirium med andra system. 
! Sten tar på sig att titta på det. !!
! Diskussion om definition av perioperativ hjärtinfarkt. !!
2. ! Den äldre patienten. Doris Kesek informerar om skillnader mellan äldre och yngre !
! patenter (vg. se bilaga). Diskuterar även nutrition. Doris rekommenderar monitorering av 
! nutritionsbehov. Rekommenderar även extra omtanke kring gamla patienter som redan !
! tidigare har bristande nutrition och patienter med dialys. Vid problem med retention kan !
! man bolusmata t.ex. 150 ml*3 och ge motilitetsstimulerande samtidigt.  !
! Diskuterar även behandling av delirium och smärta.  !!
3.! Datum för nästa träff 130515-130516 i Karlskrona!
! ECMO-hur och när !
! Ballongpump -när!
! Antibiotikabehandling!!
4.! Bifogar efter önskemål 2 bilder över normalstegringen av CRP och PCT efter hjärtkirurgi. 
! På bilden över PCT-utvecklingen går det att se var artikeln, kommer ifrån. När det gäller !
! CRP kommer den från Scandinavian Cardivascular Journal 2002;36:60-64.!!!!
Vid Pennan Mattias Törnudd!!
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