Intensivvårdssjuksköterska
Landstinget i Jönköpings län
Att arbeta som intensivvårdssjuksköterska innebär en spännande kombination av omvårdnad och högteknologi. Du befinner dig i händelsernas centrum som en viktig kugge i ett team där olika professioner
jobbar tillsammans för patientens bästa. Du har kompetens för att snabbt kunna ingripa vid akuta situationer men också för att kunna förebygga att kritiska tillstånd uppstår.
Yrkesroll
Som intensivvårdsjuksköterska är du den som som formellt och praktiskt ansvarar för den mest kvalificerade patientövervakningen inom akutsjukvården. Övervakningen
pågår med samma intensitet dygnets alla timmar.
Den avancerade medicintekniska utrustningen – med
till exempel respiratorer, infusionspumpar och dialysapparater – ställer stora krav på din kompetens inom anatomi,
fysiologi, farmakologi, medicinsk teknik och inte minst
etik. Du arbetar självständigt inom ramen för ordinationer
och delegeringar med uppgifter av stor variation.
En viktig del i din yrkesutövning är att ge närstående
information och att bemöta deras reaktioner. För dem kan
konfrontationen med intensivvårdsmiljön vara skrämmande genom all medicinteknisk apparatur, med slangar,
ljud med mera.
Du medverkar när akut medicinska insatser krävs inom
sjukhuset, till exempel vid hjärtstillestånd. Du medverkar
även vid handläggning av den mobila intensivvårdsgruppens uppdrag och vid trauma.

Dessutom deltar du i fortlöpande kvalitetssäkringsarbete.
Landstinget i Jönköpings län för digitala journaler genom
dokumentationssystemet Metavision. Digital journalföring
ger ökad patientsäkerhet och utvärderingsmöjligheter. Den
underlättar och säkrar också samarbetet mellan länets tre
akutsjukhus och ger dig mer tid för den direkta patientvården.
Som intensivvårdsjuksköterska kan du alltid se fram emot
nya utmaningar inom ditt område. Framtidens intensivvård
ska förena nya tekniska möjligheter med medicinska och
vårdvetenskapliga överväganden och kunskaper.
Din kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden.
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Arbetsplats
Din arbetsplats kan vara någon av länets tre akutsjukhus.
• Höglandssjukhuset i Eksjö-Nässjö
är ett av landets största länsdelsjukhus med drygt
1 600 medarbetare och cirka 300 patientplatser. På
intensivvårdsavdelningen, där 34 intensivvårdssjuksköterskor arbetar, finns fyra patientplatser*.
• Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
som har länsövergripande ansvar inom flera specialiteter, har cirka 3 200 medarbetare och cirka 645
patientplatser. På intensivvårdsavdelningen, där 60
intensivvårdssjuksköterskor arbetar, finns sju patientplatser*.
• Värnamo sjukhus
är ett av landets största länsdelssjukhus med cirka
1 360 medarbetare och cirka 225 patientplatser. På
intensivvårdsavdelningen, där 28 intensivvårdssjuksköterskor arbetar, finns fyra patientplatser*.
*) utöver dessa finns till exempel platser för uppvakning
Introduktion
Alla nyanställda medarbetare deltar i en allmän introduktionsdag. Dessutom får du introduktion och handledning
på din arbetsplats om minst 6–8 veckor. Allmänt gäller att
du har rätt att vara novis.
Lärande och utveckling
Alla medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan.
Den kan handla om att du får delta i uppföljande utbildningar, alltifrån avdelningsundervisning till stora konferenser. Du kan också få delta i kvalitets- och utvecklingsarbeten inom din specialitet.
Arbetstider
Dina arbetstider varierar mellan tjänstgöring på dagar,
kvällar, nätter och helger.
Kontaktpersoner
• Bo Ahlstedt, PA-konsult, Höglandets sjukvårdsområde
0381-351 87, bo.ahlstedt@lj.se
• Helene Thagesson, PA-konsult, Jönköpings sjukvårdsområde, 036-32 13 06, helene.thagesson@lj.se
• Karl-Gustav Carlsson, PA-konsult, Värnamo sjukvårdsområde, 0370-69 70 37, karl-gustav.carlsson@lj.se
• Lisbeth Geijersson, vårdenhetschef, IVA, Höglandssjukhuset Eksjö, 0381-355 93, lisbeth.geijerson@lj.se
• Agneta Dahlgren, vårdenhetschef, operations- och
intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov,
036-32 13 78, agneta.dahlgren@lj.se

• Monica Leander-Malmlöv, vårdenhetschef, operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov,
036-32 13 63, monica.leander-malmlov@lj.se
• Eva-Maj Bengtsson, vårdenhetschef, IVA, Värnamo
sjukhus, 0370-69 74 46, eva-maj.bengtsson@lj.se

Läs mer på www.lj.se/jobb

Landstinget behöver specialistsjuksköterskor
Under några år framöver behöver Landstinget rekrytera
specialistutbildade sjuksköterskor inom bland annat operation, intensivvård och anestesi. Därför vill Landstinget
stimulera medarbetare till att specialistutbilda sig inom
dessa områden.
För dig som vill specialistutbilda dig
studielön för medarbetare inom vårt landsting

Landstinget i Jönköpings län finansierar dina studier med
en studielön. Landstinget betalar aven andra kostnader
för till exempel resor och logi i samband med utbildningar
på distans. Landstinget kan även bidra med finansiering
för dig som behöver komplettera din utbildning till kandidatexamen för att vara behörig till specialistutbildning.
Kontakta din PA-konsult för mer information.
specialistutbildningens studieform

Hälsohögskolan i Jönköpings län erbjuder numera flera
specialistutbildningar i samverkan med andra lärosäten.
Specialistutbildning till operationssjuksköterska genomförs i samarbete med Universitetet i Karlstad. Specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska genomförs i samarbete med Högskolan i Borås. Undervisningen bedrivs
delvis på distans med studiegrupper på hemmaplan. När
det gäller specialistutbildning inom anestesi pågår en dialog med Hälsohögskolan om en eventuell kursstart 2013.
Läs mer på www.hj.se/hhj under Utbildning/Program/
Specialistsjuksköterska/Intensivvård
sista anmälningsdag

• 15 april för kurstart på höstterminen.
• 15 oktober för kursstart på vårterminen.

