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Standard för resurser inom intensivvård och 

anestesi 
 

Inledning 
Maternellt behov av avancerat akut omhändertagande kan inte förutses och 
kan uppstå hastigt, oavsett graviditetsvecka.  
Inom verksamheten krävs en organisation och en infrastruktur för 
omhändertagande av akut sjuka patienter med tillgång till resurser för 
operation, anestesi och intensivvård motsvarande en standard på ett 
akutsjukhus.  
 
Avancerat akut omhändertagande kräver utöver tekniska resurser 
upprätthållande av expertkompetens i ett vårdteam med vana att hantera 
akut svårt sjuka patienter med manifest svikt i ett eller flera organsystem.  
Nedan angivna krav på resurser gäller som ett minimum för alla 
förlossningspatienter oavsett graviditetsvecka. Kraven gäller dygnet runt, 
årets alla dagar. Med omedelbar tillgång avses i samma byggnadskomplex. 
Inom ett sådant byggnadskomplex kan flera förlossningsenheter finnas 
lokaliserade. Resurser kan i sådana fall samutnyttjas.  
 

Anestesi 
En specialistkompetent anestesiolog med särskilda kunskaper i obstetrisk 
anestesi och intensivvård som har det medicinska ansvaret att följa den 
vetenskapliga utvecklingen samt uppdatera de medicinska rutinerna ska 
finnas inom enheten.  
Följande resurser krävs:  

 Specialist i anestesi och intensivvård, kompetens i obstetrisk 
anestesi, vana att hantera nyfödda barn (omedelbar tillgång).  

 Bakjour, specialist i anestesi och intensivvård, kompetens i 
obstetrisk anestesi (inställelsetid 30 minuter).  

 Sjuksköterska - specialistutbildning i anestesi (minimibemanning 
är två stycken).  

 

Operation  
Följande resurser krävs:  

 Två operationssalar (omedelbar tillgång)  

 Operationssalar av samma standard (storlek, funktion, utrustning) 
som på reguljär operationsavdelning.  

 Akut kejsarsnitt ska kunna starta inom 15 minuter från beslut.  

 Ett operationslag (operationssjuksköterska, 
operationsundersköterska, anestesisjuksköterska, obstetriker, 
anestesiolog, barnmorska och vid behov neonatalpersonal) samt 
tillgång till ytterligare resurser (minimum en extra 
operationssjuksköterska och en extra anestesisjuksköterska) för att 
kunna hantera två akuta fall samtidigt, som till exempel stor 
obstetrisk blödning.  
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Postoperativ vård  
Följande resurser krävs:  

 Vårdplatser gemensamt för kvinna och barn med möjlighet till 

närvaro av anhörig.  
 

Intensivvård  
Intensivvård av lägst kategori I (se riktlinjer) med tillägg enligt nedan, krävs att 
verksamheten bland annat har: 

 möjlighet att behandla manifest svikt i mer än ett organsystem 

 tillgång till patienter i tillräcklig omfattning för upprätthållande av 
expertkompetens 

 ett multidisciplinärt arbetssätt 

 bemanning med specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor 
och specialistkompetent intensivvårdsläkare (omedelbar tillgång)  

 möjlighet för transport till annan intensivvårdsavdelning av 
patienter med behov av intensivvård kategori II-III 

 möjlighet att tillsammans med egen neonatalenhet genomföra 
transport av akut sjuka nyfödda till högre vårdinstans  

 

Riktlinjer 
 

Svensk förening för Anestesi och intensivvårds riktlinjer ska tillämpas för:  

 obstetrisk anestesi (www.sfai.se) 

 perioperativt anestesiarbete (European Journal of Anaesthesiology 
2007; 24: 479) 

 intensivvård (Riktlinjer för svensk intensivvård 150128 

www.sfai.se) 

http://www.sfai.se/
http://www.sfai.se/

