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1 Organisation
1.1

IVA-team

Team
Teamledare

- Ansvarig IVA-läkare/IVA jour

Läkare 2

-Annan läkare från anestesikliniken(om
resurs finns)

Sjuksköterska 1

-Patientansvarig sjuksköterska

Undersköterska 1

-Patientansvarig undersköterska

Sjuksköterska 2/korr

-Bistår patientansvarig sjuksköterska

(Trauma)Undersköterska 2/korr
(Prick)

-Bistår patientansvarig undersköterska

1.2

Övrig kompetens vid behov
- Narkossköterska.
- Ansvarig läkare från berörd specialitet (Kir, Med, Inf, Ort).
- Sekreterare för inskrivning om möjligt.
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2 Arbetssätt

I början av arbetspasset bestäms vilken sjuksköterska och undersköterska som ska
ta nästa patient. Dessa har GUL bricka märkt USK 1/ SSK 1.
2.1

Vägar in till IVA
- Operation
- Trauma
- MIG

2.2 Förberedelser
Traumasköterska/Jour ringer ansvarig sjuksköterska, rapporterar enligt SBAR.
Ansvarig sköterska får personnummer och kan flytta över patienten i Cosmic
innan ankomst.
Ansvarig undersköterska värvar en undersköterska till för att bistå, företrädesvis
Prick.
2.3 Patienten anländer till Akutrummet
Arbete kring patienten sker enligt
-

Checklista för Traumateamet
Sign in
Handläggning
Sign-out

3 Rollbeskrivning
3.1

Teamledare

Ansvarig IVA-läkare/IVA jour
- Leder arbetet enligt ATLS bedside.
- värvar vid behov ytterligare kompetens.
- Leder och samordnar arbetet kring patienten.
- Kommunicerar med closed loop.
- Utför åtgärder enligt ABCDE.
3.2 Sjuksköterska 1
Patientansvarig sjuksköterska
-

-

Förbereder tillsammans med ansvarig undersköterska akutrummet enligt
de behov som rapporterats. Exempelvis läkemedel för intubation,
inotropi, sedering.
När patienten är på rummet så ansvarar Sjuksköterska 1 för att
dokumentation förs löpande.
Arbetar bedside med patienten.
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-

Leder arbetet tillsammans med Teamledaren.
Ansvarar för att ordinationer utförs och dokumenteras.

3.3 Undersköterska 1
Patientansvarig undersköterska
-

Ansvarar för att ta fram utrustning enligt de behov som patienten har.
Exempelvis för intubation, NIV, artärnål, CVK.
Arbetar med patienten bedside.
Kopplar upp patienten för övervakning.
Ansvarar för att anteckna vitalvärden på övervakningslistan.

3.4 Sjuksköterska 2/korr
(Trauma/LAS)
-

Bistår sjuksköterska 1 enligt de behov som uppstår.
Hämtar eventuella läkemedel som saknas på akutrummet.
Stödjer i dokumentation.

3.5 Undersköterska 2/korr
(Prick)
-

Bistår patientansvarig undersköterska enligt de behov som uppstår.
Springer med prover och hämtar utrustning utanför rummet.
Tar hand om använt material.

4 Kommunikation

Sker enligt closed loop. Detta innebär att en begärd åtgärd från specifik
teammedlem skall bekräfta att åtgärden uppfattats. Den som är ansvarig för att
åtgärden utförts rapporterar tillbaka att den är utförd, och teamleadaren bekräftar
högt att åtgärden utförts.
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