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Registrering i PASIVA och rapportering till SIR kräver att vi definierar vilka
patienter vi vårdar på IVA. Detta anges som vårdtyp.
Vi kommer inte att registrera postoperativa patienter i PASIVA eftersom det är
tänkt att använda Cosmic Craft för detta. Det innebär att vi kommer att använda
oss av två vårdtyper IVA och Övrigt.
Med intensivvård är det i SIR definierat som övervakning, diagnostik, behandling
och omvårdnad av patienter med akut (livshotande) sjukdom. Postoperativ vård
som p.g.a. platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ
avdelning sker på intensivvårdsavdelningen är inte intensivvård. Däremot kan
även postoperativa patienter uppfylla kriterier för intensivvård och därmed klassas
som intensivvårdspatienter.
Vårdtillfället klassificeras som IVA om postoperativ vård innebär vårdinsatser
som kan karakteriseras som intensivvård t.ex. ventilatorbehandling, kontinuerlig
renal ersättningsterapi eller cirkulationsstöd med inotropa farmaka och/eller
vasopressorer. Undantag görs för vårdinsatser som kan anses vara del i normal
postoperativ vård som i tiden begränsad farmakologiskt cirkulationsunderstöd.
Om patienten av medicinska skäl behöver kvarstanna > 24 timmar så ändras
vårdtyp till IVA och patienten ska då inskrivas i PASIVA. Tidpunkt för start av
IVA-vård är då när de medicinska skälen till vårdtiden uppstår. OBS Patienter
som kvarligger > 24 timmar av andra skäl än medicinska ska ej anses vara IVApatienter.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Med övrig vård avses:


Actilyspatienter.



Patienter som kommer för en åtgärd t.ex. EDA, blockad, PCA-pump, CVK,
CDK, dräninläggning o.s.v. och som sedan planeras återgå till
vårdavdelning. Detta gäller även om de stannar kortvarigt för att prova ut



lämpliga doser eller för att återhämta sig efter sedering.
Patienter som kommer till IVA inför redan tidigare beslutad transport till
annat sjukhus.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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