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Influensaplan Östersund sjukhus
1 Underlag
Influensasäsongen 2017–2018 innebar fler influensasjuka med behov av 
sjukhusvård än föregående säsonger. Det ökade platsbehovet medförde 
utlokaliserade patienter och överbeläggningar. De vårdhygieniska riktlinjerna för 
omhändertagande av misstänkt eller konstaterad influensa kunde inte 
efterlevas. Vid två tillfällen gick Östersunds sjukhus upp i stabsläge i syfte att 
möjliggöra särskild styrning för att hantera läget.

Med anledning av erfarenheter från detta har Hälso- och sjukvårdsdirektören 
tilldelat Område Patientsäkerhet uppdrag att ta fram en influensaplan för att öka 
beredskapen om liknande händelser skulle inträffa kommande 
influensasäsonger.

1.1Samverkan
Planen är framtagen i samverkan med Infektionsklinikens MLU, 
Verksamhetschef Infektion, Områdeschef HIM Område Patientsäkerhet 
Smittskydd och Vårdhygien och beslutades av HS-ledningen 2018-10-25.

Revideras årligen eller vid behov

2 Influensaplan
2.1Aktualisering av planen
Infektionskliniken har normalt 17 + 2 vårdplatser. Planen aktualiseras när fem 
av Infektions vårdplatser är belagda av patienter med verifierad influensa. 
Beslut om övergång till planen tas av sjukvårdsledare i regional krisledning. 
Infektionskliniken beräknas klara att ha sju platser för influensasjuka om alla 
vårdplatser är tillgängliga. Erfarenheter från föregående säsonger visar att ca 40 
% av klinikens vårdplatser kan vara en lämplig beläggningsnivå för att säkra 
god vård för alla patienter med svåra infektionssjukdomar och för att undvika 
utlokalisering av influensapatienter alternativt andra diagnoser som lämpligast 
vårdas på infektionskliniken.

Chef eller infektionsbakjour för infektionskliniken kontaktar TiB när fem 
influensafall vårdas på infektionskliniken. TiB ansvarar för beslut om höjt 
beredskapsläge.

2.2 Influensaplan Östersund sjukhus
http://centuri.jll.se/ViewItem.aspx?regno=15912

http://centuri.jll.se/ViewItem.aspx?regno=15912
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2.2.1 Provtagning
Provtagning behöver ej ske för placering då patienter med misstänkt smittsam 
luftvägsinfektion ska vårdas på enkelrum. 

Vid uttalad vårdplatsbrist kontaktas infektionsbakjour för att, i det enskilda 
fallet, ta ställning till samvård av influensapatienter.

När influensaepidemin är etablerad kan provtagning inriktas på fall där resultat 
har klinisk betydelse exempelvis vid antiviral behandling.

2.3Vårdlokal
Del av Lungavdelning används som vårdlokal för influensasjuka när 
infektionsklinikens kapacitet överstigits. Beroende på behov av antal platser kan 
antalet platser på lungavdelningen utökas upp till 16 st och inkluderar då 
lungpatienterna.

2.4Personal
Vid behov av uppbemanning av lungavdelningen hanteras det gemensamt med 
övriga kliniker. Inventering av sjuksköterskor i administrativ tjänst som har viss 
klinisk tjänstgöring i sin anställning görs och kommer att styras till 
lungavdelningen under uppkommen period.

Personalens kompetens på lungavdelningen bedöms kunna hantera vård av 
influensasjuka. 

2.5Patientansvar
Det är en sammanvägd bedömning av patientens akuta medicinska behov och 
eventuell grundsjukdom som avgör vart patienten ska vårdas samt vilken klinik 
som har ansvaret för patienten. 

Infektions bakjour konsulteras vid behov.

Influensasjuka patienter som vårdas som på de särskilt öppna platserna på 
lungan rondas av infektions läkare.

2.6Avveckling av influensaplan
När influensaepidemin visar tecken på att avklinga, Infektionskliniken har ≤5 
inneliggande influensapatienter under mer än tre dygn avvecklas hantering 
enligt denna plan.


