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ANELÄK Basal övervakning på IVA
När en intensivvårdpatient anländer till IVA sker basal övervakning med
nedanstående parametrar. Förbättras patienten kan vissa övervakningsparametrar
uteslutas.
Inträder försämring kan tiden mellan avläsningarna minskas och ytterligare
parametrar läggas till.
1. Puls
mäts kontinuerligt och noteras 1 gång/timme, utläses från EKG eller
saturationsmätare.
2. Blodtryck
avläses vanligen noninvasivt via blodtrycksmanchett. Mäts och noteras minst en
gång per timme, oftare om patienten är instabil. Om patienten är svårt sjuk,
svårstucken eller vårdtiden antas överstiga ett dygn övervägs blodtrycksmätning
invasivt via artärnål.
3. Saturation
mäts kontinuerligt via klämma (finger, tå, öra) och avläses en gång/timme. Anger
blodets syresättningsgrad. Gränsvärden ordineras av ansvarig anestesiolog.
Saturation kan också fås från syra/bas-svar. Om inget annat ordineras; SpO2>92%
4. Andningsfrekvens
avläses 1 gång/timme, antingen via EKG-modul eller med manuell räkning. Lyssna
efter liksidiga andningsljud vid patientövertagande.
5. EKG
mäts kontinuerligt. Visar hjärtats frekvens, rytm, eventuella blockeringar samt
tecken på belastning. Frekvensen antecknas enligt puls ovan, övriga EKGkännetecken minst en gång/8 timmar.
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6. Urinmätning
Vare sig patienten kissar spontant eller har KAD mäts urinmängderna och
medräknasi vätskebalansen. Produktionen ger vägledning om cirkulation och
njurfunktion. Om patienten bedöms som allvarligt sjuk avläses urinproduktionen
varje timme sk timdiuresmätning.
Vid oklara förhållanden: använd Bladderscan (ultraljud).
7. Temperatur
Patientens kroppstemperatur mäts minst 4 gånger/dygn.
8. Vätskebalans
räknas ut minst två gånger/dygn, ofta flera.
9. Vikt
tas dagligen för patient i IVA-säng, annars 3 ggr / v (mån, ons, fre)
10. CVP
noteras minst en gång/8 timmar, om patienten har en CVK.
11. VAS (Visuell Analog Skala).
om patienten kan meddela smärta, bör denna bedömas efter ”VAS-skala”, därefter
behandlas och utvärderas med VAS.
12. MAAS (Motor Activity Assessment Scale)
om patienten är sederad så noteras MAAS minst en gång/8 timmar.
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