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IVA Välkomstinfo student

Vi hälsar dig ______ välkommen till 
oss här på intensivvårdsavdelningen 
under din verksamhetsförlagda 
utbildning. 

Vården av en svårt sjuk patient är många gånger 
komplicerad då omvårdnaden, den medicinska och tekniska 

behandlingen går hand i hand.

Vi hoppas att din verksamhetsförlagda utbildning blir stimulerande och att den ska 
ge dig en inblick i vad intensivvård innebär.

Dina handledare är __________________________________________________

Nedan följer lite information om avdelningen:

AN/ OP/ IVAS organisation:
Området är indelat i:
 Anestesiavdelning
 Operation
 IVA
 Anestesiläkaravdelning

IVA
Avdelningen har 7 vårdplatser samt ett akut-/behandlingsrum. Vårdtyngden är 
mycket varierande och de sjukaste patienterna på sjukhuset vårdas hos oss. Vi har 
ungefär 2000 patienter/år varav 600 är intensivvårdskrävande. Övriga är 
uppvaknings-, smärt-, och CVK-inläggningar etc. Vårdtiden varierar från fall till fall.
Vi har patienter från alla verksamhetsområden i åldern 0 år och uppåt med olika 
sjukdomstillstånd.
Vi arbetar i ett treskiftssystem vilket innebär att de flesta jobbar dag-, kväll- och 
natt.

På IVA, är vi ca 60 personer som arbetar, fördelat på sjuksköterskor och 
undersköterskor. Enhetschef är Pia Iwars och MLU (medicinskt ledningsuppdrag) 
heter Jonas Tydén.
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På förmiddagsturen mån-fre finns en koordinatorsjuksköterska och en 
koordinatorundersköterska. Koordinatorsjuksköterskan ansvarar för avdelningen vid 
enhetschefens frånvaro, fördelar nya patienter och stöttar där det behövs. 
Koordinatorn har ansvar för sökare samt går på trauma- och MIG-larm. 
Koordinatorundersköterskan hjälper sjuksköterskan och ansvarar för kringarbete. 

Inför den verksamhetsförlagda utbildningen bör du repetera följande:
 Medicinsk- och kirurgisk sjukdomslära. Vanligt förekommande är

patienter med cirkulations- och njursvikt, pneumoni, sepsis samt
kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

 Vätske- och syrabasbalans
 Läkemedelshantering och läkemedelsräkning
 Hygienrutiner

Arbetstider på IVA
Förmiddag 07.00 - 15.30
Eftermiddag/kväll 13.45 - 21.45
Natt  usk 21.15 - 07.15, ssk 21.15 - 07.30

Dokument
 Du ska följa de hygienföreskrifter som gäller på IVA, se dokument 

Hygienregler på IVA

 Du bör läsa igenom ”Föreskrifter och rutiner för postoperativ vård”,
se dokument Postoperativa rutiner (UVA-kompendium) då detta gäller även 
på IVA.

 
 Vidare vill vi att du läser igenom ”Rutinföreskrifter för sugning i övre och 

nedre luftvägar”, se dokument Sugning i nedre luftvägar.

 IVA Checklista för studenter kan användas för att lättare hålla koll på vad ni 
gjort under VFU:n på IVA

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=00717
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=05476
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=04954
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=35793
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Viktigt
Som studerande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) möter du patienter med 
allehanda infektioner och du bör därför skydda dig genom ett gott 
vaccinationsskydd.
Enligt smittskyddsläkarna i Jämtlands och Västernorrlands län bör studenter under 
verksamhetsförlagd utbildning inom vården ha ett allmänt vaccinationsskydd för 
tuberkulos, mässling, påssjuka och röda hund (MPR), stelkramp och difteri samt 
mot polio. Det rekommenderas även att du ser till att ha ett vaccinationsskydd mot 
hepatit-B. 
Du ansvarar själv för att i god tid se till att du har ett gott vaccinationsskydd och 
ska meddela oss på IVA (studentansvarig eller enhetschef) om så inte är fallet. Du 
kan då ev. nekas att utföra din VFU här hos oss.

Prover för screening av MRSA (meticillin resistenta stafylococcus aureus) och VRE
(vancomycin resistenta enterokocker) ska tas om du har:
– sår, eksem eller andra kroniska hudförändringar
– arbetat/vårdats som patient utanför Sverige de senaste 6 månaderna
– arbetat/vårdats vid svensk enhet med påvisade MRB-problem under de senaste 6 
månaderna 
Intyg med negativa provsvar ska visas upp innan du påbörjar sin kliniska utbildning 
på IVA.
 
Din arbetstid är ca 35 tim./vecka, saknar du tid p.g.a. t.ex. sjukdom ska den tas 
igen. När det ska göras kan du planera med dina handledare. 

Om du har några frågor angående din verksamhetsförlagda utbildning t.ex. ditt 
schema, så kan du vända dig till studentansvarig: 

Karolina Rosenlund & Cajsa Fjellner, Intensivvårdssjuksköterskor
Intensivvårdsavdelningen
Region Jämtland Härjedalen 
E-mail: karolina.rosenlund@regionjh.se, cajsa.fjellner@regionjh.se

Tfn:063-15 48 30

Dokumentet författat av huvudhandledarna IVA.

mailto:karolina.rosenlund@regionjh.se

