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THIVA nätverksmöte fredag 29 oktober 2021 

 

 

Närvarande: Per Ederoth och Edgar Grins, Alain Dardashti (Lund), Nikolai Tabakov 

(Karlskrona), Lukas Lannemyr (Göteborg), Mattias Törnudd och Lars Engerström 

(Linköping), Jenny Seilitz (Örebro), Andreas Liliequist (Stockholm), Laszlo Vimlati 

(Uppsala), David Wariaro (Umeå)  

 

 

 
 

 

 

 

Rundvandring Andreas tar med mötesgruppen till 

Thoraxoperation, THIVA, Post Op och 

ECMO-centrum. Många intressanta frågor 

och kommentarer. 

  

Lars Engerström, SIR Lars presenterar data från SIR.  

Mortalitet med nedåtgående trend. SMR 

beräknas på 30 dagars sjukhusmortalitet. 

Statistik över SMR per år, positiv trend till 

2020 och preliminära data för 2021. 

Inget tyder på att Covid-patienter kan ha 

hamnat i statistiken. Fler och fler överlever, 

vilket är en trend inom thoraxintensivvården 
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men inte i den övrig Intensivvården. Mycket 

av detta är kirurgernas förtjänst, de är färre 

än förut och opererar mer. 

Diskussion kring hur stor del PCI- och 

TAVI-verksamheten påverkar. Det varierar i 

olika delar av landet. 

 

Lars fortsätter med att visa siffror över 

enskilda variabler från Higgins. Albumin 

och pCO2 per avdelning och år, utfallet 

påverkas inte så mycket. 

Presentation användande av ballongpump 

per år, ballongpump vanligare än Impella. 

Något ökande ECC-tid. 

Statistik över komplikationer-

förmaksflimmer, njursvikt och delirium är 

de vanligaste. Förmaksflimmer kan 

registreras på olika sätt, vilka data vill vi 

har, nytillkommet eller paroxysmalt? Vi 

fortsätter denna diskussion vid nästa 

nätverksmöte. 

 

Diskussion angående ECMO-koder och 

klassifikation av medicinska åtgärder. 

Viktigt att gå igenom så att alla koder 

stämmer i våra olika datasystem! 

Se separat bilaga. 

 

Lars fortsätter sin presentation nästa möte, 

vi börjar med den punkten då. 

  

Hjärtstopp och ECPR i Stockholm Per Nordberg med presentation från 

Centrum för Hjärtstoppsforskning, KI. 

Se separat bilaga. 

  

HUA Mark Larsson presenterar 

Karolinska/Sektion THIVA och 

Thoraxoperations HUA-koncept 

(hjärtuppvakningsavdelning). Se separat 

bilaga. 

  

Vätskebalans Laszlo Vimlati. Se separat bilaga. 

  

Avslutning Pga. bristfälliga transportmöjligheter förslag 

på att avsätta en del av 

torsdagskvällen/eftermiddagen för mötestid, 
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därefter sen middag och avslut vid lunchtid 

(med frivillig lunch). 

Kontaktpersoner är samma som idag. 

Sektionsansvarig för THIVA på Karolinska 

ska utlysas men Andreas står kvar som 

kontaktperson. 

Det går bra att bjuda in någon till våra 

möten men det ska då vara en läkare med 

någon THIVA-anknytning. 

  

Nästa möte 1 april 2022 i Örebro. Jenny Seilitz är 

ordförande vid nästa möte. 

 

 

 

 

 

 

Vid datorn 

Maria Warholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


