Verksamhetsblad

Intensivvårdsavdelningen
Intensivvårdsavdelningen ansvarar för intensivvården på Capio S:t Görans sjukhus.
På IVA finns åtta vårdplatser där det bedrivs intensivvård
av svårt sjuka patienter. På avdelningen används avancerade behandlingar så som respirator, dialys och cirkulatoriskt stöd under noggrann övervakning för att kunna vårda
patienter med svikt i vitala organ.
IVA:s personal tillkallas vid akuta tillstånd som hjärtstopp
och andningssvikt på sjukhuset, inklusive till SLLs psykiatriska vårdeneheter. Sektionen konsulteras också och ger
stöd eller förslag på behandling vid icke akuta tillstånd via
en mobil intensivvårdsgrupp (MIG), med narkosläkare och
intensivvårdssjuksköterska dygnet runt. Riktad uppföljning
av vissa patienter efter avslutad intensivvård sker på vårdavdelning enligt särskilda riktlinjer. Patienter som vårdats
fyra dygn eller mer följs upp efter utskrivning med ett eller
flera besök på IVA-mottagningen.

Medicinsk verksamhet
Merparten av IVA:s patienter kommer från sjukhusets akutmottagning (ca 45%) eller från någon av sjukhusets vårdavdelningar (ca 30%). Övriga patientgrupper som behöver
intensivvård är postoperativa patienter och patienter som
vårdas i samarbete med övriga intensivvårdsavdelningar i
Stockholm (ca 6%). På avdelningen arbetar specialistläkare
inom anestesi och intensivvård, intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Resultat från patientflöde:
• IVA

Verksamhetsbild på sektionsnivå

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Utifrån våra kvalitetsmål tar IVA:s ledningsgrupp fram
verksamhetsplanen. Vårdenhetschef och sektionschef
ansvarar för att tillsammans med övrig personal genomföra verksamhetsplanen. Sektionschefen följer avdelningens kvalitetsdata och rapporterar fortlöpande in data till
Svenska Intensivvårds Registret (SIR). Kvalitetsdata presenteras varje studiedag och kvartalsvis på APT. Medarbetarna kan också följa resultat via visualiseringstavla på
avdelningen.
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STÖDFUNKTIONER:
• Läkarchef
• ST-läkarchef
• Kvalitetscontroller
• Ekonomicontroller
• Utvecklingsansvarig
• Kliniksekreterare
• Anestesikoordinator

Personal är verksam men ej anställd på kliniken
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Kompetenskortsunderlag finns för medicinskteknisk apparatur där medarbetarna uppdaterar sig kontinuerligt under
året. Kompetensutveckling sker via interna/externa utbildningar, studiedagar och temamånader där medarbetare
som fördjupat sig inom ett visst ansvarsområde undervisar
övriga medarbetare. Avdelningens patientsäkerhetsgrupp
sammanställer, kommer med åtgärdsförslag och återkopplar alla avvikelser till medarbetarna. Vid allvarliga avvikelser
genomför klinikens kvalitetskontroller en händelseanalys.

Produktion
Produktion

Utfall 2016

Utfall 2015

1704

1818

33

20

Slutenvård
CStG IVA pat vårddygn
Antal externa patienter vårdade
på CStG IVA

Klinikens kvalitetsaktiviteter presenteras separat.

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

Kontaktpersoner
Michael Wanecek, Sektionschef
E-post: michael.wanecek@capiostgoran.se
Charlotta Löwendahl, vårdenhetschef
E-post: charlotta.lowendahl@capiostgoran.se
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