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Utförs på: Anestesikliniken Ljungby,

Intensivvårdsavdelningen Ljungby

1 Bakgrund

Dokumentet gäller flytt av patienter från IVA/postop till vårdavdelning 5 eller 6
på Ljungby lasarett.
1.1 Ansvarsfördelning
Det är alltid de medicinskt ansvariga läkarna på respektive klink som avgör vilken
vårdnivå och var patienten ska vårdas.

2 Förflyttning av patient
2.1 Planerad förflyttning
Patienter som är planerade att komma till vårdavdelning efter operation ska få
göra så oavsett vad klockan är. Om man på postop bedömer att en planerad flytt
kan ske först på kvällen, informeras avdelning 5-6 så tidigt som möjligt så att de
kan planera för det.
Patienter som opereras akut sen kvällstid eller nattetid kan i möjligaste mån
kvarstanna på postop till nästa morgon.
2.2 Akuta, icke planerade förflyttningar
Akuta, icke planerade överflyttningar från IVA till vårdavdelning ska helst
undvikas.
Akuta, icke planerade överflyttningar till vårdavdelning på sen kvällstid eller
nattetid ska helst undvikas i möjligaste mån, men vid händelse av dessa skall
avdelningssjuksköterskan men också medicinskt ansvarig kirurg informeras.

3 Hög belastning på IVA/postop alternativt med
samtidig hög belastning på vårdavdelning
3.1 Hög belastning IVA/postop
Vid situationer med så hög belastning på IVA/postop där patientsäkerheten av
narkosläkaren bedöms vara hotad, kan det bli nödvändigt att flytta patienter till
vårdavdelningen även under jourtid. Den patientkategori som kommer ifråga skall
av ansvarig narkosläkare bedömas vara lämpliga för ett byte av vårdnivå och att
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det kan ske patientsäkert. Det innebär inte att svårt sjuka IVA-patienter ska byta
vårdnivå med kort varsel. Sådana patienter flyttas i så fall till annan IVA-enhet.
3.2 Samtidigt hög belastning även på vårdavdelning
Om det utifrån punkt 3.1 samtidigt är en hög belastning även på vårdavdelning får
ansvarig kirurg och ansvarig narkosläkare tillsammans bedöma hur man ska lösa
situationen för patienternas bästa. Till hjälp finns klinikernas planer vid allvarliga
händelser.
Hänvisning sker även till
Handlingsplan vid hög belastning på anestesiklinikens IVA-enheter i
Ljungby respektive Växjö
samt
Överbeläggning på CLV/LL –Intensivvårdsavdelningens åtgärder

På sedvanligt sätt ska man som vårdpersonal ta upp i avvikelsesystemet om man
anser att patienter utsatts för risk eller skada.
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