Hjärtintensiven (HIA)
HIA
HIA är en akutvårdsavdelning med
inriktning på på akut hjärtsjukdom. Här
finns även beredskap för att stödja vid
respiratorisk insufficiens med hjälp av
non-invasiv ventilation (NIV) och vid olika
tillstånd av cirkulatorisk instabilitet där vi
kan ge inotropa läkemedel samt använda
invasiv blodtrycksmätning. På
avdelningen kan vi själva analysera
blodgaser och har telemetriövervakningssystem för både ischemi
och arytmitolkning. Våra läkare utför även
egna EKO:n (ekokardiografi). De
vanligaste sjukdomstillstånden på HIA är
hjärtinfarkt, hjärtsvikt, allvarliga arytmier,
lungödem och lungemboli.
Vår avdelning / HIMA-platser
HIA har åtta vårdplatser, samtliga
enkelsalar. Fyra platser är så kallade HIMAplatser. HIMA (HjärtInterMediärAvdelning)
innebär specialiserad vård för patienter med
hjärtsjukdom. HIMA-platserna tilldelas
främst de mest instabila patienterna som har
behov av en högre vårdnivå. Dessa
patienter är oftast respiratoriskt och/eller
cirkulatoriskt instabila. På dessa platser kan
vi använda invasiv blodtrycksmätning och
NIV.
.

Avdelningsstatistik
HIA tar emot ca 1500 patienter/år och de
har en snittvårdtid på ca 3 vårddygn. År
2020 hade 366 stycken diagnosen eller
bidiagnosen hjärtinfarkt. Medelvårdtiden
för ST-höjningsinfarkt (STEMI) är fyra
dygn.
Andra larmuppgifter
På HIA ingår ansvar för andra
larmfunktioner på Danderyds sjukhus.
Dessa är Akutcykeln i larmteamet, FRAPP
(ambulans EKG) primär bedömning av SSK
samt att assistera vid koronarangiografi på
jourtid vid misstänkt STEMI. För mer
information om dessa kan du se på andra
posters på avdelningen.
Vad är utmärkande för oss
Varje vårdplats har ny utrustning i form av
taklift i varje rum och en fullt utrustad pendel
med bl.a övervakningssystem och dator för
bedside användning. Annan ny utrustning på
avdelningen inkluderar bl. a. akutcykel, V60
(NIV-utrustning) och infusionspumpar. Vi har
arbetat fram ett nytt arbetssätt med team om
två SSK, en USK samt en läkare. Dessa
team har hand om fyra vårdplatser varav två
HIMA-platser. Förutom modern utrustning
pågår kontinuerligt utvecklingsarbete för att
förbättra vården samt rutinerna på
avdelningen.

