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1

Medicinläkare på IVA

Bedömning av patient med internmedicinska problem på IVA är ofta nödvändiga
att utföras akut dels ur patientens synvinkel men också utifrån logistiken på IVA.
Intensivvård är en begränsad resurs där bästa tänkbara diagnostik och behandling
är viktiga.
På grund av bemanningen inom olika sektioner inom medicinkliniken kan det
ibland vara svårt att åstadkomma konsultbesök inom den tid som är önskvärt ur
intensivvårdssynpunkt.

2
2.1

För att förbättra rutinerna gäller följande:
Patient utan sektion/hemmaavdelning

För patient inskriven på medicinkliniken men där ingen sektion eller
hemmaavdelning är utsedd så tas kontakt med Akutöverläkare eller bakjour (tfn
9602) för att diskutera vilken sektion som ska ha huvudansvaret.
2.2

Patient med sektion/hemmaavdelning

För patient inskriven på medicinkliniken med tydligt uttalat sektionsansvar tas
kontakt med respektive avdelning för att etablera kontakt med ansvarig läkare. På
kardiologen tas direkt kontakt med kardiologkonsulten (tfn 9606) och på
njurmedicin tas direkt kontakt med läkare knuten till dialysen. I de fall där ingen
läkare knuten till sektionerna kan komma till IVA inom önskad tid så tas kontakt
med akutöverläkaren/bakjouren.
I situationer när det finns behov av konsult av annan internmedicinsk
subspecialitet kan IVA-läkare ta direktkontakt med vederbörande men om detta
inte kan utföras inom önskad tid så tas kontakt med akutöverläkaren/bakjouren.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2.3

Dagliga rutiner

Sektion som har patient inskriven på IVA bör dagligen vara i kontakt med IVA
för att stämma av behandlingen. Vid behov görs detta genom besök på IVA men
kan också ske via telefonkontakt med ansvarig IVA-läkare. Detta gäller även
bakjour under helger. IVA-läkare kontaktar bakjour om behov föreligger under
jourtid.
2.4

Brytpunktssamtal

Ansvarig läkare på medicinkliniken ska delta i brytpunktssamtal och dokumentera
dessa samtal i journalen under sökordet ”brytpunktssamtal”.
2.5

Medicinpatienter från IVA Ljungby

Medicinpatienter som överflyttas från IVA i Ljungby ska vara inskrivna på en
sektion i Växjö och ha en ansvarig medicinläkare i Växjö. IVA-läkare skriver
intagningsjournal enligt normala rutiner. Medicinläkare gör en anteckning i
Cosmic. Denna anteckning kan vara kortfattad för att undvika
dubbeldokumentation.
2.6

Överflyttning i Cosmic vid klinikbyte

Patient som läggs in på IVA, men under IVA vistelsen byter klinik, ska direkt när
det bestäms ”skrivas över” till rätt klinik i Cosmic.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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