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Belastningen på IVA Ryhov har de senaste åren ökat avsevärt och förväntas fortsätta öka inom överskådlig 

framtid. Maximal kapacitet på IVA Ryhov överskrids allt oftare vilket leder till en mycket ansträngd 

arbetssituation för våra medarbetare och en allt högre andel överflyttningar av patienter till annan 

intensivvårdsavdelning p.g.a. platsbrist. 

Det finns en statistiskt säkerställd ökad risk på 24 procent att dö för de intensivvårdspatienter som 

transporteras på grund av resursbrist. Det visar Fredric Parenmark, överläkare anestesi- och intensivvård 

vid Gävle sjukhus, i en studie från 2019.  

IVA avdelningar ska också ha beredskap för mer oförutsedda händelser som vid större olycka eller brand 

men också med insikt om ökad risk för större gängvåld och attentat. Det går inte att växla upp till säker och 

trygg omfattning , som våra invånare har rätt till, förväntar sig  och betalar skatt för, om vi har för en låg 

nivå från början. 

I nationell jämförelse på länssjukhusnivå är det tydligt att IVA Ryhov är en av de allra högst belastade 

intensivvårdsavdelningarna i landet sett till: 

 vårdtyngd per IVA-plats.  

 vårdtyngd per patient.  

 den IVA (bland länssjukhusen) i landet som överför flest patienter till annan IVA på grund av 

resursbrist.  

Denna extrema belastning och sättet den påverkar arbetsmiljön på har medfört en överhängande risk för 

att medarbetare blir sjuka. Det behövs ingen utredning för att kunna konstatera att antalet vårdplatser på 

IVA Ryhov är för få i förhållande till uppdragets omfattning och antalet invånare i upptagningsområdet. Det 

som behövs är att gå från ord till handling. Många medarbetare uttrycker redan tydliga symtom på 

utmattning, koncentrations- och sömnsvårigheter, så ska vi inte ha det i Region Jönköpings län.  

 

Fråga till Mia Frisk (KD) Regionstyrelsens Ordförande  

från Malin Wengholm (M) Regionstyrelsens 2:e vice Ordförande; 

- Avser koalitionen tillse att IVA Ryhov får de ekonomiska tillskott som krävs för en 

adekvat bemanning och kompetens samt budgetutrymme att såväl fysiskt som 

personalmässigt växla upp kliniken till rätt antal vårdplatser i förhållande till 

kategoriindelning för kliniken enligt SIS och upptagningsområdets storlek och vårdbehov?  
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