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Intensivvårdsavdelningen
På IVA finns åtta vårdplatser där det 
bedrivs intensivvård av svårt sjuka 
patienter. På avdelningen utförs  
avancerade behandlingar så som 
respirator, dialys och cirkulatoriskt 
stöd under noggrann övervakning för 
att kunna vårda patienter med svikt 
i vitala organ. IVA utgör tillsammans 
med intermediärvårdsavdelningen 
(IMA) en viktig del av sjukhusets 
akutflöde. Under våren 2021 flyttade 
avdelningen in i nya, ändamålsenliga 
lokaler.

IVA:s personal utför även externa uppdrag på 
sjukhuset. Vid akuta tillstånd som hjärtstopp och 
andningssvikt på sjukhuset, inklusive till Regionens 
psykiatriska vårdenheter, tillkallas IVA:s personal. 
Sektionen konsulteras och ger stöd eller förslag 
på behandling vid icke akuta tillstånd via en mobil 
intensivvårdsgrupp (MIG) som bemannas av en 
narkosläkare och intensivvårdssjuksköterska dygnet 
runt. Riktad uppföljning efter avslutad intensivvård sker 
på vårdavdelning enligt särskilda riktlinjer.

Patienter som vårdats tre dygn eller mer följs upp 
efter utskrivning med ett eller flera besök på IVA-
mottagningen.

Medicinsk verksamhet

På avdelningen arbetar specialistläkare inom anestesi 
och intensivvård, intensivvårdssjuksköterskor, 
undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 
På IVA arbetar tvärprofessionella team med patienterna 
i fokus.

Merparten av IVA:s patienter kommer från sjukhusets 
akutmottagning (ca 40%) eller från någon av sjukhusets 
vårdavdelningar (ca 40%). Övriga patientgrupper 
som behöver intensivvård är postoperativa patienter 
och patienter som vårdas i samarbete med övriga 
intensivvårdsavdelningar i Stockholm.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

IVA arbetar aktivt med förbättringsområden för att 
främja verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. 

IVA:s ledningsgrupp tar utifrån klinikens kvalitetsmål 
fram en verksamhetsplan. Vårdenhetschef och 
medicinskt ansvarig läkare ansvarar för att tillsammans 
med övrig personal genomföra verksamhetsplanen. 
Medicinskt ansvarig läkare följer avdelningens 
kvalitetsdata och rapporterar fortlöpande in data till 
Svenska Intensivvårds Registret (SIR). Kvalitetsdata 
presenteras regelbundet på exempelvis studiedag och 
kvartalsvis på arbetsplatsträffar.

Kompetensutveckling sker dels via vårt 
kompetensverktyg Capio Competence där utbildningar 
samlas, genomförs och godkänns. I Capio Competence 
genomförs även utbildningspaket månadsvis där 
medarbetare som fördjupat sig inom ett ansvarsområde 
skapar utbildningar inom ämnet till övriga medarbetare. 
I detta ingår även kompetenskortsunderlag för 
medicinskteknisk apparatur. Övrig utbildning i form 
av interna/externa utbildningar, studiedagar och 
föreläsningar förekommer regelbundet.

Avdelningens patientsäkerhetsgrupp sammanställer, 
kommer med åtgärdsförslag och återkopplar 
alla avvikelser till medarbetarna. Vid allvarliga 
avvikelser genomför klinikens kvalitetskontroller en 
händelseanalys.

Förbättringsarbeten/projekt

• Under årets första kvartal färdigställdes den nya 
intensivvårdsavdelningen och flytt genomfördes 
Q1 2021. Under året har arbetssätten succesivt 
anpassats till de nya lokalerna och patientsalarna

• Stort fokus har lagts på att följa upp patienter 
som vårdats på IVA med Covid-19 vid flera 
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tillfällen. Detta har till stor del skett digitalt via IVA-
mottagningen.

• Under 2021 har digitala synpunktskort införts på 
IVA som möjliggör fortlöpande och strukturerad 
återkoppling från närstående. Återkopplingen 
publiceras på avdelningens förbättringstavla och 
blir en del i arbetet med ständiga förbättringar. 

• Som ett led i IVA:s förbättringsarbete har 
avdelningen anhörigstödjare. Anhörigstödjare 
finns till för de närstående genom att stötta, ge 
regelbunden information, svara på frågor och 
finnas till för närstående i en krissituation.

• Fortsatt förbättrat samarbete med 
användarklinikerna för att optimera 
patientsäkerheten i vårdflödet.

• Utvecklat och anpassat PDMS (Patient Data 
Management System) som återigen tagits i drift 
på IVA. Systemet möjliggör en bättre översikt 
av patientens tillstånd, högre tillförlitlighet 
av patientövervakningen samt förbättrade 
forskningsmöjligheter.

• Under året har det arbetats aktivt med hållbarhet i 
de nya lokalerna.

Omställningar till följd av Covid-19

Under 2021 fortsatte en mycket utmanade vård 
för intensivvården med anledning av pandemin. Vi 
fick accelererade med hög fart i olika tidsperioder 
under året för omhändertagandet av många allvarligt 
svårt sjuka covid-19 patienter. Snabbt ökade vi våra 
vårdplatser från åtta till som mest 16 vårdplatser för att 
sedan åter minska i takt med de olika pandemivågorna 
som uppkom. Viss fördelning av personal inom 
anestesikliniken behövdes för att möta upp det ökade 
vårdplatsbehovet. Även ökade antal fysioterapeuter 

krävdes för denna patientgrupp i perioder. Dessa 
patienter hade fortsatt ett stort och långvarigt 
vårdbehov. 

Omvårdnadspersonalen ingick i specialavtal som 
medförde längre men färre arbetspass, där prioritering 
var att de inte stördes på sin lediga tid för att möjliggöra 
återhämtning. Under kvartal fyra 2021 har belastningen 
på grund av pandemin varit fortsatt hög vilket krävt att 
åtgärderna behövt kvarstå. 

Fortsatt satsade IVA på personalstödjande insatser 
genom att arbeta tillsammans med smärtklinikens 
psykologteam där vi erbjöd gruppsamtal, mentors-/ 
ambassad-stödjare och individuella samtal till 
medarbetare och chefer.

Parallellt gjordes utbildningsinsatser kring psykologiska 
reaktioner och konsekvenser hos individer i 
katastroflägen. Smärtkliniken psykologteam är kopplat 
till KI och avdelningen deltar i en forskningsstudie 
gällande personalstödjande insatser under pandemin.

Resultat

Sjukhusövergripande resultat och resultat i 
patientflöde presenteras separat i andra delar av 
kvalitetsredovisningen.
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