Riktlinje
Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård
Område: Allmänt IVA
Giltig fr.o.m: 2019-01-24
Giltig t.o.m: 2022-01-21
Faktaägare: Joakim Ahvenainen, medicinskt ledningsansvarig IVA Växjö
Fastställd av: Niklas Silvert, verksamhetschef Anestesikliniken
Revisions nr: 2
Identifierare: 70862

Överbeläggning på CLV/LL -Intensivvårdsavdelningens
åtgärder
.
Gäller för: Anestesikliniken
Utförs på: Intensivvårdsavdelningen Växjö, Intensivvårdsavdelningen Ljungby
Faktaägare: Joakim Ahvenainen, medicinskt ledningsansvarig IVA Växjö
Intensivvårdsavdelningens medverkan i en situation med överbeläggningar på
sjukhuset måste utgå från de speciella förutsättningar som finns på enhetens
arbete.
IVA:s huvuduppgift måste alltid vara att kunna ta emot patienter med behov av
den vård som bedrivs där, dvs. patienter med svikt i vitala funktioner,
övervakning av livshotande tillstånd och postoperativ vård efter stora ingrepp.
Detta innebär i sig själv att beläggningen och belastning kan variera över tiden och
snabba förändringar kan uppstå. Skall vi utöver IVA-patienter och postoperativa
patienter kunna ta emot patienter utan egentligt IVA-vårdbehov måste
grundförutsättningen vara att den aktuella beläggningen och bemanningen avgör i
vad mån vi kan medverka vid en överbeläggningssituation på sjukhuset.
1. I första hand behåller vi IVA-patienter som är färdigvårdade på IVA något
eller några dygn till för att underlätta avdelningarnas situation. Detta
förutsätter att vårdenheten har anpassat elektiva inläggningar till rådande
platssituation.
2. I andra hand behåller vi postoperativa patienter över natten som ur
medicinsk synvinkel kan överflyttas till vårdavdelningen.
3. I tredje hand tar vi ”tveksamma” IVA-fall där platssituationen på
vårdavdelningarna innebär en patientsäkerhetsrisk.
4. I fjärde hand, och detta endast i ”nödsituationer” tar vi icke-IVA fall. I
denna situation blir moderklinikens läkare helt ansvariga för vården på IVA
och för att sköta samtliga ordinationer som om patienten låg på en ordinarie
vårdavdelning. Dessa patienter ska övervakas på samma sätt som det skulle
ha gjorts på vårdavdelningen och ingen ”övervård” ska förekomma.
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5. Vi kommer inte att ringa in extrapersonal för att lösa ordinarie avdelningars
överbeläggningsproblem om inte sjukhuset fungerar i ett förstärkt
beredskapsläge.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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