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Studerande 
Vi tar emot undersköterske- sjuksköterske- och VUB-studenter.  

Introduktion  

Som ny personal på IVA får man en lång inskolning tillsammans med en van 
medarbetare. Vi har strukturerade program för vad man behöver se och lära sig 
innan man kan betraktas som delvis självgående. På IVA blir man aldrig fullärd utan 
vi hjälps åt och man kan alltid fråga om hjälp.  

Är man som grundutbildad sjuksköterska intresserad av intensivvård har vi möjlighet 
att erbjuda en anställning där man får se de olika delarna av vår klinik innan man 
bestämmer sig för att söka vidareutbildning. Under den här tiden går man bredvid en 
van intensivvårdssjuksköterska under hela tiden och man får då en annan förståelse 
för vad vårt fantastiska arbete innebär! 

 
Patienter 
De flesta av våra patienter kommer från kirurg- och medicinklinikerna, oftast med 
svikt eller hotande svikt i ett eller flera organ. Övervägande delen av våra patienter 
vårdas p.g.a. andnings- eller cirkulationssvikt, njursvikt, medvetanderubbning, sepsis, 
större olycksfall, nutritions- och smärtproblematik. 
Vi vårdar även intensivvårdskrävande barn i neonatal-perioden innan de kan 
transporteras till Universitetssjukhusen i Linköping eller Lund 
 
Hur arbetar vi? 
IVA som är uppbyggt i modulsystem har 8 vårdplatser, varav 6 är fullt monitorerade. 
Vi arbetar i team bestående av 1 sjuksköterska och 2 undersköterskor. Eftersom våra 
patienter är svårt sjuka och ofta kräver respiratorvård måste det alltid finnas en 
personal inne på patientrummet. Det finns alltid en stationerad läkare på 
avdelningen. 
 
På uppvakningsavdelningen, UVA finns det 14 platser där vi övervakar patienter 
samt ser till att de får en god smärtlindring postoperativt. För tillfället har UVA sina 
”egna” sjuksköterskor medan undersköterskor roterar mellan IVA och UVA.  
 
IVA-personal assisterar även vid akutlarm på alla avdelningar (undantag HIA och 
akutmottagningen) och vid traumalarm på akutmottagningen. 
 
Dagliga rutiner 
Vi vet aldrig hur en dag på IVA kommer att se ut, det skiftar fort hos oss! Vårt arbete 
innebär att tillgodose patienternas akuta behov, både medicinskt och 
omvårdnadsmässigt.  
 



Undersökningar och behandlingar 
IVA-patienterna är alltid uppkopplade vad gäller EKG, blodtryck och saturation. På 
avdelningen lägger man in t.ex. artärnålar, centrala venkatetrar, epiduralkatetrar samt 
pleuradän. 
Undersökningar som görs är t.ex. bladderscan, EKG-tagning, CVP och buktryck. Vi 
kan även göra EEG, ultraljudsundersökningar och vissa röntgenundersökningar på 
avdelningen. 
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