
Intensivvårdspatienter i 
primärvården

Ett utvecklingsprojekt i Linköping

postIVAmottagningen i Linköping
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• Startade 2012

• 2 sjuksköterskor, 2 undersköterskor, 2 sjukgymnaster

• Återbesök 2 mån

• Enkäter 2, 6 och 12 månader

postIVAmottagningen
Linköping
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Projekt 2018-2019  
• Öka kunskapen i primärvården 

– hur patienterna har haft det under vården på 
IVA 

– vad patienterna brukar ha problem med i 
efterförloppet

”Vad är att vänta efter att ha 
vårdats på en 
intensivvårdsavdelning?”
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• 4 vårdcentraler i centrala Östergötland
• Vårdcoacher
• ”Paramedicinare” i centrala Östergötland

• Föreläsning och diskussion 30-45 minuter
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• Kort bakgrund till vilka patienter som vårdas på IVA 

• Hur vården bedrivs i akutskede och i återhämtningsfas

• Patienters upplevda problem efter intensivvård

• Statistik från enkäter och fys-mätningar

• Diskussion om behov, rutiner, utveckling

Utbildningsinnehåll 
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• 36 enkätsvar från åhörare

• Vad är ditt allmänna omdöme om utbildningstillfället från 
IVA?

• Gav utbildningstillfället ny kunskap och insikt om 
patienternas fysiska och psykiska hälsa efter att ha vårdats 
på IVA?

• Har ni haft nytta av kunskapen på er arbetsplats?
• Var utbildningstiden lagom lång?
• Anser du att denna form av utbildningsinsatser behövs?

Resultat 
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Enkätsvar 
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”Mycket ny kunskap om 
IVA vård och att det 
behövs så lång 
återhämtning för patient.”

Fritextsvar
”Mycket bra och ny kunskap för oss som inte har 
koppling till IVA. 
Jag kommer bli bättre på att fråga patienter kring 
tidigare sjukdomshistoria vid diffusa smärtbesvär 
eller kognitiva besvär.”

Väldigt intressant 
och inspirerande, 
dessutom kunskap 
om något man hade 
väldigt lite koll på. 
Tack!

"Tack för en mycket bra föreläsning. Jag 
uppskattar att den var "kort och koncist", det 
känns värdefullt att få insikt i hur patienter som 
vårdas på IVA mår på plats men även efteråt. 
Jag upplever att ni tog tillvara på allas arbetstid 
på ett professionellt sätt. Tusen tack för ert 
engagemang!"

”Många förstår nog inte att pat
kommer ut i en helt ny 
livssituation efter att ha varit så 
sjuk så att hen behandlats på 
IVA.”



Nytt projekt hösten 2019
• Att ha blivit vårdad på IVA -ett utbildningsprogram för 

vårdavdelning

Framtiden 
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