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ANESTESIKLINIKEN

INTENSIVVÅRDSAVDELNINGEN
Teknik och omvårdnad för de svårast sjuka
Medicinsk verksamhet
Allmän intensivvård, övervakning och behandling av vitala
funktioner bedrivs dygnet runt på åtta vårdplatser med
medicin-, kirurg- och ortopedklinikerna som avnämare. På
helgnätter bedrivs även postoperativ vård. Avdelningen avlastar i mån av plats även andra intensivvårdsavdelningar
i Stockholm.

Patientflöden
Av de patienter som inkommer till Intensivvårdsavdelningen
(IVA) kommer cirka 40 % från sjukhusets akutmottagning
och lika stor andel överförs till IVA från någon av sjukhusets vårdavdelningar. Cirka 10 % är patienter med behov
av intensivvård postoperativt. Vid avdelningen vårdas även
patienter från övriga intensivvårdsavdelningar (cirka 5 %) i
Stockholm, exempelvis vid behov av avlastning.

Faciliteter

Antal anställda

Patientnära vård bedrivs i tre intensivvårdsrum, totalt 8
platser. Tillgång finns till ett enkelrum. Beprövad medicinsk
apparatur och evidensbaserade metoder används.

Sektionschef (läkare)

1

Chefsjuksköterska

1

Sjuksköterskor

43

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Undersköterskor /Biträden

32

Genomfört kvalitetsarbete 2010
• Kompetensutveckling sker fortsatt genom s.k temaperioder. Inom sådan period undervisar medarbetare som
fördjupat sig inom ett visst område övriga medarbetare.
Man uppdaterar även vårdprogram/rutiner och utför aviserade sjukhusövergripande punktprevalensmätningar
inom området.
• Hygienronder genomförs fortlöpande. Inventering görs
av huruvida handsprit finns på patientplatser, kontroll av
följsamhet till basala hygien- och klädregler.
• Avdelningen har deltagit i nationell STRAMA-punktprevalens avseende antibiotikaanvändning.
• I samarbete med medicinkliniken har avdelningen bistått
i vården på fyra förstärkta vårdplatser på en medicinsk
vårdavdelning. Planer finns att i framtiden utöka detta
samarbete över sjukhuset.
• Utveckling av mobil intensivvårdsgrupp (MIG). Utbildningsinsatser har genomförts med syfte att på vårdavdelningarna tidigt identifiera och behandla patienter med
hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. Totalt har
drygt 100 st uppdrag genomförts.
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Personal & produktion 2010
76

Av de vid kliniken anställda läkarna är 4 st knutna till Intensivvårdsavdelningen.
Produktion

2010

2009

Antal patienter

626

696

Antal vårddygn

2 027

2 050

Utfall

2010

2009

Andel förbättrade patienter

86 %

85 %

Andel oförändrat / försämrat tillstånd

5%

7%

Andel avlidna

9%

8%
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• Projekt för uppföljning av patienter som vårdats på IVA
en längre tid (Intensivvårdsmottagning) har genomförts.
Mottagningen öppnade i januari 2010. Totalt har 16 patienter följts upp under 1-3 tillfällen. Utvärdering sker i
januari 2011.
• Uppföljning av patienter som återintagits till IVA inom 72
timmar.
• Samtliga intensivvårdssköterskor har kompetenskort
och läkargruppen har påbörjat genomgång av kompetenskort för att uppfylla nödvändig kunskapsnivå för viss
apparatur.
• Flödesorienterat arbete och förbättringsarbete pågår
och avdelningen medverkar i sjukhusets övriga processarbeten.

Fokusområden 2011
• Utifrån Leanmodell utveckla befintliga arbetsgrupper
och temaperioder.
• Samrådsmöten med avnämarkliniker för identifiering och
arbete med gemensamma förbättringsområden.
• Registrering av Modified Early Warning Score (MEWS)
vid utskrivning för bättre uppföljning av intensivvårdsresultat samt ge underlag för assistans på vårdavdelningar.
• Fortsatt medverkan i uppdatering i processarbete och
vårdprogram för redan identifierade vanliga intensivvårdsorsaker, GI-blödning och KOL.
• Ventilatorvård och urträning från ventilator med specifikt
fokus på lungrekrytering och NAVA (Neurally Adjusted
Ventilatory Assist).
• Vårdplanering av intensivvårdspatienter.
• Fortsatt och utvidgad MIG-verksamhet för att minska
återintag genom att patienterna tidigt blir bedömda
utifrån intensivvårdsbehov och lämpliga åtgärder och
behandlingar kan sättas in så att vård på intensivvårdsavdelningen kan elimineras.
• Fortsatt utveckling av intensivvårdsmottagningens verksamhet samt att återföra erfarenheter till intensivvårdsavdelningen.
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