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Dagens medicin 2009

Problem med överbeläggning och personalbrist. Det ledde till smittspridning bland barnen och 
flera drabbades av blodförgiftning. Då krävde Socialstyrelsen att avdelningen skulle förbättra den 
medicinska säkerheten.

Dagens medicin 2010

Minst ett nyfött barn som bar på bakterien serratia har avlidit. 
Nu larmar personalen om att de omoderna lokalerna bidrar till smittspridning. Våra lokaler är 
omoderna och vi kan inte bedriva den moderna neonatalvård vi önskar

Expressen 2009

Femton nyfödda barn smittades av resistenta bakterier. Tre för tidigt födda dog. 

P4 2010

När multiresistenta bakterier sprider sig kan de bli direkt dödande för barnen. Eftersom risken för smitta 
ökar ju fler barn som pressas in på en avdelning vill personalen nu se en utbyggnad av lokalerna.





”Benämning på behov, projekt/system”
Infektionsrummet på avd 10 klarar inte kravet för isolering av infekterat barn. Toalett och dusch saknas i 
anslutning till rummet som idag används som infektionsrum.

Nyttobeskrivning:

Kostar ca 300000 kr 



Smittskyddsläkaren informerar landstingsledningen om 
larmrapporter om smittspridning på neonatalavdelningar i Sverige.

Ledningen var lyhörd när: 

”om vi inte bygger en ny 
neonatalavdelning och ett barn 
dör så ligger ansvaret hos er !”



PLANERINGSVERKSTAD
Motto: barnets bästa

Mål
Icke-separation:
barnet skall inte skiljas från 
föräldrar under vårdtiden. 
Samtliga föräldrar skall erbjudas 
rum i direkt anslutning till 
vårdplatsen.

Ingen smittspridning:
spridning av multiresistenta 
bakterier mellan patienter skall 
omöjliggöras.



PLANERINGSVERKSTAD
Arbetsmetod
Planeringsverkstad är en arbetsmetod för kreativ samverkan i planeringen 
av ett byggnadsprojekt. Förutsättningarna för ett gott resultat är bl.a.

1. en trygg och väl sammansatt arbetsgrupp där följande har ingått i 
detta projekt

- verksamhetsrepresentanter med olika bakgrund 
och lokal facklig förankring

- avdelningschef och verksamhetschef
- smittskydd
- fastighet
- arkitekter

arbetsgruppen skall känna ett gemensamt
ansvar för projektets mål och kunna ta beslut,

2. uppdraget skall vara väl definierat 
och ha tydliga mål,

3. arbetsprocessen skall vara kreativ 
och ha fokus på målen.







SAMMANSTÄLLNING VÄRDEORD



Nej, nej, nej, det går inte !



HYGIENKLASSER



15 mars 2013 invigs den nya neonatalavdelningen på 

Centralsjukhuset i Karlstad

10 månader att ta fram en preliminär skiss

Byggnation klar efter 8 månader

Kostnad 66 miljoner

Europas ( om inte världens ) modernaste neonatalavdelning !

(Ursprungsbegäran: Dusch och toalett 

i anslutning till rum ca 300000 kr.)



Avd 11 Neonatalvård är Värmlands enda 
neonatalavdelning och invigdes i nya lokaler mars 2013.

I Värmland föddes 2017, 2 935 barn varav 374 barn 
var inlagda på avd 11. Vi har ungefär en transport 
varannan vecka, ca 25/år.

Avdelningen vårdar för tidigt födda, sjuka nyfödda
och barn med behov av intensivvård upp till 6 månaders 
ålder. 

Vården som bedrivs är familjecentrerad och det finns 
13 vårdplatser med lika många enkelrum med plats 
för hela familjen.

Vi bedriver IVA-vård med CPAP och respiratorbehandling. 

För att främja anknytning och amning vårdar vi enligt 
”kängurumetoden”, hud mot hud. 

Avdelningen är också byggd för samvård, vilket 
innebär att sjuk mamma och sjukt barn ska på ett 
patientsäkert sätt vårdas här.



familjerum IVA-sal

Lugn miljö för barnet God arbetsmiljö



mosaikklädda pelare

konstnärlig utsmyckning keramikfigurer vid vårdrum



På nya avdelningen hanterat:

Patienter och anhöriga koloniserade/infekterade med flera ESBL-stammar, 
ESBLcarba, MRSA och Serratia utan spridning.

Avdelningens utformning
Goda rutiner på avdelningen

100% följsamhet till BHK

Nära samarbete med vårdhygien

God bemanning

Hittills ingen smittspridning pga:

Hygien/rutin-information till föräldrar



Entré för personal och besökare



Behandlingsrum för patienter utifrån



Korridor med konstutsmyckning



Familjerum



Toalett med tvättmaskin och tumlare



Kylskåp för bröstmjölk

Kylskåp för föräldrarnas mat



Familjecentrerad vård



Familjepentry – svaga länken



Plats för tvillingar eller en ev. överbeläggning
Iva-del med plats för fyra patienter



KMC på Iva-rum



Desinficerbar dator, tangentbord och mus



Screening
Tidigare screeningrutin: 1g/ vecka på samtliga inneliggande barn.

Rutinmässig screening av alla föräldrar.

Efter att nya avdelningen varit öppen ca 1 år: 
Vård på IVA-sidan 1g/v
Vård på IVA-sidan >1 dygn vid flytt till familjerum
Vård på annat sjukhus inkl. föräldrar och ev. syskon

Odling tas från näsa, navel, anus och riskfaktorer.

När nya avdelningen öppnar: slutar med rutinmässig screening av föräldrar



Något som inte blev bra ?

Nya neonatalavdelningen ligger i en huskropp med behov av ROT-
renovering. Behöver sannolikt evakueras när det blir aktuellt.

Redundansen är inte optimal på avdelningen.

Rummen för luftburen smitta saknar ingång direkt utifrån.

Föräldrapentryt en riskfaktor ?

Kylbafflar – en bra lösning ?

Känsla av att vara instängd



Egen ingång för isoleringsrum



Isoleringsrum med plats för tvillingvård



Loftgång – telemetriövervakning




