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1

Ansvar

Medicinskt ledningsansvarig är ansvarig för intensivvårdsavdelningen
Avdelningscheferna har personalansvar.
Övergripande ansvarig är verksamhetschef.
Ansvarig för den dagliga medicinska verksamheten är den överläkare eller
annan specialistkompetent anestesiolog som för tillfället är i tjänst på avdelningen.
Under jourtid är vederbörande bakjour slutligt ansvarig för den medicinska
verksamheten vid avdelningen.


Den som enligt ovan har det medicinska ansvaret för avdelningen avgör i
sista hand om en patient skall vårdas på intensivvårdsavdelningen eller ej.



Den som enligt ovan har det medicinska ansvaret för avdelningen har
ansvaret för sådan undersökning och behandling som är föranledd av det
intensivvårdskrävande tillståndet.



Ansvaret för behandlingen av patientens grundsjukdom vilar på den läkare
som är utsedd som patientansvarig läkare. Är ingen utsedd ligger ansvaret på
den medicinskt ledningsansvarige läkaren på den klinik/vårdavdelning vid
vilken patienten är inskriven ansvarig. Under jourtid är moderklinikens
bakjourshavande läkare ansvarig läkare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2

Beslut om vård på intensivvårdsavdelningen

Innan patienten överförs till intensivvårdsavdelningen måste ovillkorligen den
primärt behandlande läkaren kontakta ansvarig läkare på IVA (under jourtid
jourhavande läkare). När en patient kommer till intensivvårdsavdelningen
förutsätts att primärt behandlande läkare tillsett att anhöriga blivit informerade
om patientens tillstånd samt att han/hon blivit överförd till
intensivvårdsavdelningen.

3

Ordinationer




Under den tid patienten vistas på intensivvårdsavdelningen, är den på
avdelningen tjänstgörande anestesiologen ansvarig för alla patientens
ordinationer. Detta innebär att läkare från "moderkliniken", som vill göra
tillägg eller ändringar i patientens ordinationer måste kontakta tjänstgörande
anestesiolog för detta.
Internt gäller att jourhavande/bakjourshavande anestesiolog ej bör
företaga andra förändringar i redan gjorda ordinationer på
intensivvårdspatienterna än sådana som kan anses vara akut
motiverade. Synpunkter på och diskussion av behandlingsprinciper för den
enskilde patienten framförs lämpligen vid ordinarie morgon- respektive
eftermiddagsrond.

4

Överflyttning från IVA till vårdavdelning

Beslut om överflyttning från IVA till vårdavdelning av intensivvårdspatient tas av
tjänstgörande IVA-läkare i samråd med patientansvarig läkare. Beträffande
kirurgpatienter sker detta i regel i samband med kirurgronden i IVA’s
konferensrum. För övriga kliniker tas en kontakt med ansvarig läkare på
moderkliniken som ska beredas möjlighet att se patienten på IVA före flyttning.
IVA-patienter, speciellt de som varit på IVA under längre tid, bör inte flyttas upp
på avdelningen på kvällar och nätter. Vid behov av akut flyttning p g a platsbrist
på jourtid skall kontakt tagas med moderklinikens jourhavande läkare. Patienter
där intensivvårdsåtgärder har avslutats ska överföras till lämplig vårdnivå så snart
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plats kan iordningställas. Döende patienter bör dock inte överföras till avdelning
om döden är nära förestående.
För utförligare rutiner,var god se särskilt PM - "Överflyttning från IVA till
vårdavdelning".

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