
t  Sjukhusläkarens tidigare granskning 
visade att bristen på intensivvårds -
platser medfört att transporter av svårt 
sjuka patienter på grund av resursbrist 
fördubblats på tio år, vilket lett till 
ökad dödlighet. 

Många av de som Sjukhusläkaren då 
pratade med nämnde utbyggnaden av så 
kallade intermediärvårdsplatser som en 
lösning på platsbristen. En av dem är 
Johnny Hillgren, ordförande för Svenska 
intensivvårdsregistret (SIR). Han menar 
att det finns ett mörkertal för det 

mellan skikt av patienter som är för 
sjuka för att ligga på vanlig vårdavdel-
ning, men som inte uppfyller kriteri-
erna för att läggas på intensivvården. 

– Vi har egentligen inte någon upp-
fattning om antalet eller karaktären på 
de här patienterna, och det finns inget 
heltäckande kvalitetsregister som följer 
upp dem. Jag misstänker utifrån hälso- 
och sjukvårdens avvikelser som jag ser i 
Region Gävleborg där jag är verksam-
hetschef att vi har ett större behov av en 
mer uttalad vårdnivå mellan vårdavdel-

ningar och intensivvård,  vilket kanske 
gäller för  väldigt många sjukhus, säger 
han.  

Sjukhusläkarens har i ett försök att 
kartlägga antalet intermediärvårds -
platser runt om i landet ställt frågan om 
hur antalet ser ut till samtliga universi-
tetssjukhus och regioner. Resultatet 
visar att det de senaste åren skapats 
relativt få nya dylika vårdplatser på 
landets sjukhus, trots att diskussionerna 
pågått i flera år. Många vittnar också 
om ett behov av den typen av vård -
platser och på flera håll utreds frågan. 

Ett av de sjukhus där man just nu är i 
färd med att skapa fler 
intermediärvårds platser är Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg.  

Inom område fem, där bland annat 
kirurgi och AnOpIva ingår, finns just 
nu nio intermediärvårdsplatser – fyra av 
dem, som riktar sig till traumapatien-
ter, har funnits i dryga sju år och ytterli-
gare två skapades för två år sedan. Res-
terande tre, som är ämnade för kirur-
giska patienter, öppnades i slutet av 
oktober i år. Och i februari ska 
dessutom lokaler byggas om för att de 
kirurgiska intermediärvårdsplatserna 
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 SIDORNA 10-34Patienter dör  på grund av  brist på vårdplatser 

Riskfyllda flyttar  
av svårt sjuka har  
fördubblats på tio år 

Sjukhusläkaren har pejlat läget  från norr till syd

Sjukhuset som går mot strömmen

Sjukhuset som går mot strömmen

Brist på IVA- platser drabbar  
annan viktig vård

Brist på IVA- platser drabbar  
annan viktig vård

TEMA INTENSIV- VÅRD

TEMA INTENSIV- VÅRD

n I förra numret rapporterade Sjukhusläkaren att  
intensivvårdspatienter dör på grund av brist på vård platser.  
Då framhölls från flera håll att en satsning på 
intermediärvårdsplatser behövs för att klara intensivvårdens 
problem. Men satsas det? Och vad är det som behövs? 

n Sjukhusläkarens kartläggning visar att många sjukhus 
uppger ett ökat behov av intermediärvårdsplatser. 
n Den visar också att lösningarna för vårdplatser till  
patienter som är för sjuka för vanlig vårdavdelning, men 
inte är i behov av full intensivvård ser olika ut på olika 
sjukhus. 
n På flera håll efterlyses nu en nationell definition av  
begreppet intermediär vård och generella riktlinjer för att det 
ska vara möjligt att få resurser till nya intermediärvårdsplatser.

SUS KS AS NUS SU USÖ USL

Intermediärvårdsplatser på universitetssjukhusen

Akademiska sjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset

Universitetssjukhuset Örebro

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Skånes universitetssjukhus

Universitetssjukhuset i Linköping

Finns fyra intemerdiärvårdsplatser inom kärlthorax, 
som har funnits längre än tio år, och fyra för 
neurointermediärvård, som har tillkommit de senaste 
fem åren.
Framåt: Behovet av allmänna intermediärvårdsplatser 
har utretts. Slutsatsen var att behovet ligger mellan sex 
till åtta platser. Har ännu inte sjösatts.

Sahlgrenska: Finns inom �era olika områden. Bland 
annat 13 platser inom område fem (bland annat 
kirurgi och AnopIva).
Mölndal: Medicin och HIA har två-tre. intermediär-
vårdsplatser. Läget oförändrat senaste fem-tio åren.
Östra: Tre helt nyinrättade på Medicin Geriatrik 
Akutmottagning. Finns en högre vårdnivå på sex 
platser på HIA och fyra ”IVA-platser” på infektion, där 
patienter kan vårdas i respirator om de är helt stabila. 
BIVA har två, vilka inrättades 2017.
Framåt: Behov av cirka fem till i Mölndal. Ökat behov 
på Östra, där även kirurgiska intermediärvårdsplatser 
behövs. Finns dock inget beslut om detta.
 

Finns beslut om 69 varav 62 är disponibla, där ingår fyra platser inom 
verksamhetsområde infektionssjukdomar som öppnas i december. 
Antalet platser har ökat de senaste åren.
Framåt: Det kan utifrån behov komma att i behövas �er framöver. Finns 
beslut om att ytterligare två platser inom verksamhetsområde 
infektionssjukdomar, som troligen kommer att öppna under 2020.

Finns sex intermediärvårdsplatser på Thorax, 
vilka har funnits de senaste åtta-tio åren. 
Framåt: Finns ingen plan på att utöka antalet.

Finns fyra inom AIMA, sedan 2011-2012. 
AnOpIVA läkarbemannar dessa på konsultbasis 
under dagtid och via en jourlinje under jourtid.
Framåt: Ett arbete för att eventuellt starta 
kirurgisk intermediärvård har inletts. Dock 
komplex lokalsituation och beslut saknas, men 
en möjlig lokal färdigställs 2021. Även önskemål 
om utrymme för barnintermediärvård �nns.

Finns sammanlagt 38 disponibla IMA-platser 
spridda på olika funktioner och teman. De första 
öppnade för tio år sedan och sedan dess har 
antalet ökat successivt till dagens nivåer. 
Framåt: I och med fortsatt utveckling mot 
högspecialiserad vård tror man att behovet kan 
komma öka. I vilken grad är svårt att bedöma.

Finns nio intermediärvårdsplatser där fyra av dessa 
har tillkommit de senaste åren.
Framåt: Diskussioner om en utökning pågår, men 
frågan är inte beredd och inga beslut är fattade.

Sjukhusläkaren har frågat landets universitetssjukhus om antalet intermediärvårdsplatser idag, hur 
utvecklingen har sett ut de senaste tio respektive fem åren samt hur man tänker kring framtiden.

Fakta: Kartläggningen av antalet intermediärvårdsplatser

Norrlands universitetssjukhus

ska kunna utökas till fem, en önskan 
som man har haft i flera år. 

– Anledningen till att vi ser ett 
behov av den här typen av platser är att 
trycket på våra vårdavdelningar har 
blivit så hårt. Det har varit ett för stort 

gap mellan när intensivvården anser att 
patienten är intensivvårdsklar och när vi 
anser att patienterna är avdelningsklara, 
säger Erik Johnsson, verksamhetschef 
för kirurgin på Sahlgrenska universitets-
sjukhuset och fortsätter: 

– Innan vi hade den här typen av 
platser fanns det inte tillräckligt med 
resurser för att optimera patientens till-
frisknande. I min värld handlar det inte 
så mycket om att man tar patienterna 

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Inga IMA-platser Viss typ av IMA-platser Finns IMA-platser

IMA-platser endast på universitetssjukhuset

Fem (tre öppna) finns på intern-
medicin på Sunderby sjukhus.

Region Norrbotten

Finns enbart på universitetssjukhuset.
Region Västerbotten

Finns inga intermediärvårdsplatser i regionen.
Region Västernorrland

Finns inga intermediärvårdsplatser i regionen.
Region Gävleborg

Finns inga intermediär-
vårdsplatser i regionen.

Region Jämtland/Härjedalen

Finns inga intermediär-
vårdsplatser i regionen.

Region Dalarna

Finns fyra (två öppna) på 
Centralsjukhuset Karlstad.

Region Värmland

Finns fyra i NU-sjukvården i 
Trollhättan. Tre på Alingsås 
lasarett. Tre på Kungälvs sjukhus.

Västra Götalandsregionen

Region Halland
Finns inga intermediär-
vårdsplatser i regionen.

Region Skåne
Finns två på 
Ystads lasarett.

Region Blekinge
Finns inga intermediär-
vårdsplatser i regionen.

Region Kronoberg
Fyra platser som kan 
användas till intermediärvård 
på Centrallasarettet Växjö

Region Kalmars län
Finns två som passar beskrivningen 
på Oskarshamns sjukhus.

Sex på Lasarettet 
i Enköping.

Region Uppsala

Sju på Danderyds sjukhus. Sju på Capio St 
Görans sjukhus. 14-17 på Södersjukhuset. 
Upp till fyra på Södertälje sjukhus. 

Stockholms läns landsting

Tre på Västmanlands sjukhus i Västerås.
Region Västmanland

Utöver TIMA och NIMA finns två 
IMA-platser på Lindesbergs lasarett.

Region Örebro län

Region Östergötland
Två på Vrinnevisjukhuset 
i Norrköping.

Region Sörmland
Fyra (två på helgerna) på 
Mälarsjukhuset. Fyra på 
Kullbergska sjukhuset. Ett 
par på Nyköpings sjukhus.

Finns inga intermediär-
vårdsplatser i regionen.

Region Jönköpings län

Region Gotland
Finns inga intermediär-
vårdsplatser i regionen.

Intermediärvårds-
platser i regionerna

Sjukhusläkaren har frågat landets regioner om antalet intermediärvårdsplatser idag, hur utvecklingen har sett ut de senaste tio respektive fem år sedan samt hur 
man tänker kring framtiden. Vi har bett om att få svaren uppdelade på respektive sjukhus. Om definition har efterfrågats har vi gett följande: "platser riktade till 
patienter som är för sjuka för vanlig vårdavdelning, men samtidigt inte kräver full intensivvård". Ovan visas resultatet exkluderat universitetssjukhusen.

Fakta: Kartläggningen av antalet intermediärvårdsplatser
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tidigare från intensivvården, snarare att 
man förhindrar dem från att åka tillbaka 
dit eller undviker att de hamnar där alls. 
Det är där jag tror att intermediärvården 
har den stora medicinska betydelsen. 
Däremot är det inte en ersättning för 
intensivvård. 

Enligt honom definieras intermediär-
vårdsplatserna som vårdplatser där det 
finns möjlighet till kontinuerlig monito-
rering av patientens vitala funktioner. 
Och där det finns personal som är 
utbildad i att hantera när vitala funktio-
ner inte fungerar. 

– Det är viktigt att vi har något att 

jämföra med och att de här platserna har 
den kvaliteten och kompetensen som 
krävs, så att det inte bara blir pappers -
produkter, säger Erik Johnsson. 

I Sjukhusläkarens kartläggning blir 
det också tydligt att det saknas en natio-
nell definition av vad en intermediär-
vårdsplats innebär. På flera håll uppger 
man att man inväntar en sådan innan 
några dylika platser införs.  

Johnny Hillgren är en av de som tror 
att det behövs generella riktlinjer kring 
svikt eller hot om svikt av vitala funktio-
ner i organsystem. Han tror också att det 
behövs för att rätt patienter ska hamna 

på rätt ställe på sjukhuset. 
– Om vi kategoriserar patienterna så 

är det lättare att föra deras talan 
gentemot huvudmännen utifrån att det 
finns ett behov av att skapa en organisa-
tion som kräver vissa resurser, säger han.  

Johnny Hillgren får av medhåll Björn 
Orrhede, läkare och sektionschef på 
intensivvårdsa vdelningen på Skånes uni-
versitetssjukhus i Malmö, som menar att 
man måste enas om en defintion på vad 
som är intermediärd. (Se nästa uppslag). 

 
 

Anna Sofia Dahl

Onlinekurser 
för hälso- och 
sjukvårdspersonal.
www.medster.se

Lär dig mer. 
Var du vill.  När du vill.

n Samtliga universitetssjukhus har  
intermediärvårdsplatser. Och alla, förutom 
Norrland  s universitetssjukhus, uttrycker att 
de har behov av fler intermediärvårds platser 
i någon form, eller just nu ser över frågan. 

n Bland de dryga 20 länssjukhusen har nio 
renodlade intermediärvårdsplatser. På åtta 
länssjukhus uttrycker man ett ökat behov av 
dylika platser och på sju sjukhus utreds 
frågan. 

n Åtta av landets 40-tal länsdelssjukhus 
uppger att man har renodlade inter-
mediärvårdsplatser.Tre av dem uppger att 
det finns ett behov och på fyra sjukhus 
säger man att frågan utreds.

Så ser floran av intermediärvårdsplatser ut
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På Skånes universitetssjuk-
hus i Malmö har man precis 
avslutat arbetet med att 
inventera intermediärvårds -
platserna på sjukhuset. Med 
en bredare definition som 
resultat. 

 

 

t – Vi befinner oss i en Carl von Linné-
fas, där vi behöver sätta namn på saker 
När sjukhusförvaltningen tidigare i år 
initierade en process för att se över det 
ansträngda intensivvårdsplatsläget på 
sjukhuset var Björn Orrhede en av de 
som deltog i arbetet. Målet var att söka 
efter lösningar på problematiken, 
kanske utan att inrätta nya intensiv-
vårdsplatser. Svaret blev bland annat att 
se över intermediärvårdsbegreppet.  

Enligt Björn Orrhede behöver det 
egentligen inte vara så svårt att defini-
era, det handlar kanske helt enkelt om 
att förhålla sig till vad intensivvård är. 

– Lackmustestet är när en patient blir 
sämre på en vanlig vårdavdelning eller 
ska skrivas ut från intensivvårds -

avdelningen. Är patienten för sjuk för 
en vanlig vårdavdelning, men inte i 
behov av full intensivvård, handlar det 
om intermediärvård. 

I och med den definitionen hamnar 
nu exempelvis både HIA och neurologi-
avdelningsobservationsplatser i Malmö 
under intermediärvårdsparaplyet. Det 
gör att Skånes universitetssjukhus 
sticker ut i statistiken med sina 69 
beslutade och 62 disponibla 
intermediärvårds platser, på sjukhusen i 
Lund och Malmö tillsammans.  

 
En definition är a och o 
Men för Björn Orrhede är inte siffrorna   
det väsentliga. 

– Det är vitalt att ha en definition. 
Hur ska man annars få beslutsfattare att 
fatta beslut om att allokera resurser? 
Och hur ska man kunna följa upp kvali-
teten på vården om vi inte kan följa de 
här patienterna när de inte ligger på 
IVA? Den nationella debatten i frågan 
har pågått i många år, utan att en 
användbar definition formulerats. 

Han liknar det vid Carl von Linnés 
systematisering av terminologin för 
växter och djur i Sverige. 

– Historien är full av exempel på att 
man kan ta nästa steg först när man 
börjar sätta rätt etikett på saker. 

Björn Orrhede understryker att man 
inom sjukhuset ”på ett konstruktivt sätt 
är oeniga om definitionen”, vilken i sig 
än så länge är preliminär. Däremot ser 
han optimistiskt på det fortsatta arbetet 
i frågan. Inte minst med den kultur av 
att stötta varandra över avdelnings -
gränserna som han menar finns på sjuk-
huset. 

– Här i Malmö finns en attityd att vi 
försöker hjälpa varandra hela tiden – vi 
sträcker oss längre än vårt absoluta 
ansvarsområdesgräns, vilket är en nyckel 
till intermediärvård utanför IVA. Vi har 
till exempel en intermediärvårds -
avdelning på AVA kallad IMA som 
medicinkliniken driver, och sedan 
många år intermediärvårdsplatser på 
vårt sjukhus infektions-IVA. De vill ta 
sin del av bördan på ett sätt som är före-
dömligt. Vi planerar att inom kort ha 
ett system där vi på IVA kan vara kon-
sultativt stöd åt IMA om de önskar. 

Samarbetet är betydligt äldre än de 
tre månadena, men Björn Orrhede 
menar att frågan i och med initiativet 
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”Vi befinner 
oss i en  
Carl von 
Linné-fas”

från förvaltningsledningen har det fått 
ett ”nytt momentum”. 

– För tio år sedan insåg fler än idag 
att IVA är en gemensam och mycket 
kostsam resurs, som man måste hushålla 
med. Och fyller vi upp IVA med fel 
patienter kan vi inte lägga nästa, ännu 
sjukare, patient där. Alltså måste vi 
ansvara för att det ligger rätt patienter 
på IVA. Idag gör det mer ansträngda 
platsläget på sjukhuset att patienterna 
ibland blir kvar på IVA längre än nöd-
vändigt. Då är kanske fler intermediär-
vårdsplatser kopplade till specialist -
klinikerna en del av lösningen – man 
breddar känslan av ansvar tillbaka till 
respektive organspecialistklinik.  

Att efterfrågan på intensivvård 
kommer att öka i framtiden, samtidigt 
som de ekonomiska ramarnas tillväxt 
håller en annan takt, är en ekvation som 
blir svår att lösa utan förändring. Och 
att skapa tillräckligt med intensivvårds -
platser tror Björn Orrhede sannolikt blir 
svårt att åstadkomma i praktiken. 

– I en ideal värld med obegränsade 
resurser får man såklart störst flexibili-
tet om man har den högsta nivån på 
många platser. Men nu har vi en verk-

lighet, delvis ekonomiskt, men också i 
att vi faktiskt inte hittar utbildad IVA-
personal. Då måste vi komplettera med 
intermediärvård. 

 
Det finns risker även  
med intermediärvård 
Han påpekar samtidigt att man måste 
beakta de risker som finns med inter -
mediärvård. Till exempel att det kan 
blir en glidning som gör att patienter 
tvingas ut till intermediärvården när 
läget är kärvt i intensivvården, trots att 
de skulle borde ha legat kvar på IVA. 
Viktigt är också att kunna säkra funge-
rande intermediärvårdsplatser under   
dygnets alla timmar och på sommaren. 

– Men dessa risker tror jag att man 
kan minska genom att ha tydliga krav 
på vad en intermediärvårdsavdelning 
ska ha för ministandard. Och se till att 
iva är en viktig spelare i det sjukhus -
övergripande arbetet så att man hela 
tiden hjälper varandra att säkerställa att 
man har rätt patienter på rätt plats. 

En viktig nyckel till att man på 
Skånes universitetssjukhus i Malmö nu 
skapat ett aktivt arbetet med att defini-
era intermediärvårdsplatser har enligt 

Björn Orrhede varit en i frågan drivande 
och intresserad förvaltningsledning. ”En 
fin växelverkan mellan management och 
profession”, som han kallar det. 

– Vi har under några år uppmärk-
sammat att vi har haft ett mycket 
ansträngt platsläge för intensivvården i 
Region Skåne och det har gjorts utred-
ningar som definierat att vi måste ha 
bättre tillgänglighet. Förvaltningsled-
ningen har haft detta i åtanke, de har 
lyssnat på professionen, och förstått att 
de måste ta ett initiativ. 

Nästa steg är att enligt Björn 
Orrhedes förhoppning att sjukhuset ska 
inrätta mer intensivvårdsnära 
intermediär vårdsplatser för kirurgiska 
patienter, vilket saknas i Malmö. Och 
kanske kan diskussionerna om definitio-
nen ha en positiv påverkan. 

– I och med detta definierande 
kanske sjukhusledningen på ett ännu 
tydligare sätt ser fler intermedärvårdsp-
latser som en lösning. Det handlar ju 
faktiskt om att tilldela resurser i en 
ansträngd ekonomisk situation och då 
vill man ju veta vad man väljer mellan. 

  
Anna Sofia Dahl

Björn Orrhede, sektionschef  
på intensivvårds avdelningen  
på Skånes universitetssjukhus i Malmö: 

       Utan en definition  
går det inte att få resurser  
eller att kunna följa upp 
kvaliteten på vården 

”
”
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