
Informerande dokument | Beskrivning Sida 1 (1) 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

IVAK Kalix sjukhus nsakutkx-4-211 2.0 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2022-03-06 Moa Elisabeth Bjerner Slavica Grba 

IVA-vård/inläggning, gällande rutin 
 

Berörda enheter 

IVAK Kalix Sjukhus. 

Syfte 

Tydliggöra vilka patienttyper som är lämpliga för vård på IVA-avdelningen 

Kalix Sjukhus. IVA i Kalix är en allmän internmedicinsk intensivvårdsav-

delning med 2 IVA-platser, varav möjlighet till en patient med långvarigt 

respiratorbehandlingsbehov, och en HIA-plats. 

Definition IVA-vård 
Intensivvård är en vårdnivå som förebygger och behandlar svikt i ett eller 

flera organsystem, så att fortsatt liv kan bli meningsfullt ur patientens syn-

vinkel. Med intensivvård avses övervakning, diagnostik, behandling och 

omvårdnad av patienter med svåra, icke sällan livshotande, sjukdomar eller 

skador. Vården ska bedrivas i enlighet med vetenskap, beprövad erfarenhet 

samt befintliga riktlinjer, där både medicinska och etiska aspekter står i för-

grunden*. 

*Källa: Svensk förening för anestesi och intensivvård och svenska intensivvårdssällskapet. 

 

Inläggning IVA i Kalix 

1. Inläggning på IVA-plats sker alltid i samråd med narkosläkare som 

kontaktas innan beslut. Sökarnummer 92333. 

2. Muntlig rapportering till IVA – personal enligt S-BAR ska göras in-

nan eller i samband med att patienten flyttas över till IVA avdel-

ningen.  

3. Det ska alltid finnas en färdig prioritering för vad som ska hända om 

IVA är fullbelagt och ytterligare svårt sjuk patient med IVA-behov 

inkommer, se nedan. 

4. Vid behov av inläggning av patient till IVA då IVA redan är fullbe-

lagt – i samråd med narkosläkare och medicinbakjour tas beslut om 

att  

a. Se över möjligheten till överflyttning av någon patient från 

IVA till vårdavdelning eller annat sjukhus  

b. Om a inte är möjligt: öppna en fjärde IVA-plats och vid be-

hov intern omfördelning/förstärkning av personalresurser, se 

rutin hög arbetsbelastning. 

c. Narkosläkare aktivt ansvarig för den fjärde svårt sjuka pati-

enten som inkommer fram tills planering för patienten är 

klar, se punkt a och b. 

d. Vid behov, överväga tillfällig stängning av 2 platser på 

AVP. 

 


