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Landstingsstyrelsen

Plan för influensapandemi i Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till planering för influensapandemi i
Stockholms läns landsting.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa plan för influensapandemi i Stockholms läns landsting.
En arbetsgrupp bestående av representanter från landstingsstyrelsens förvaltning,
hälso- och sjukvårdsnämnden, producentorganisationen, Kommunförbundet Stockholm, Stockholms stad, länsstyrelsen, polisen och brandförsvaret har arbetat fram
riktlinjer för hur arbetet vid en influensapandemi bäst kan bedrivas. Planen bygger på
den av Socialstyrelsen 2005 utgivna ”Beredskapsplanering för en pandemisk influensa” vari finns både nationella och regionala riktlinjer. Planen måste vara hållbar för
överskådlig framtid och naturligtvis vara ett levande dokument.
Vidare har gjorts en inventering av möjliga tillgängliga vårdplatser i ett epidemiläge,
inkluderande antalet möjliga platser med intensivvård, respiratorvård och annan andningsstödjande vård. Mycket av vården kommer att centreras kring våra jourverk-
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samheter i närsjukvården samt hembesöksverksamhet. Riktlinjer för hur det psykosociala omhändertagandet bör ske finns beskrivet.
I planen beskrivs också vilka åtgärder som kan vidtagas i preventivt syfte och hur vi
bör förfara för att söka hindra sekundärsmitta i görligaste mån. Läkemedel och vaccinationer beskrivs, önskad användning och förrådsbehov.
En influensapandemi kommer naturligtvis att innebära en allvarlig påfrestning på
samhället. Beredskapsplaneringens mål är att minimera dessa negativa effekter. Det
är därför angeläget att planen kommuniceras tydligt till alla berörda enheter.

Chris Heister

Per-Inge Buskas

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2007-09-12

3
LS 0703-0371

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
En influensapandemiplan för Stockholms Läns landsting i samverkan med övriga
aktuella samhällsaktörer har tagits fram. Planen beskriver bland annat tänkt organisation vid pandemiläge, metoder att säkra tillgång på sjukvård och läkemedel, kommunikationsstrategier och samverkan med övriga delar av samhällsapparaten.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 28 mars 2007 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa plan för influensapandemi för Stockholms läns landsting.
På uppdrag av landstingsdirektören har under 2006 en arbetsgrupp bestående av representanter från landstingsstyrelsens förvaltning, hälso- och sjukvårdsnämnden,
producentorganisationen, Kommunförbundet Stockholm, Stockholms stad, länsstyrelsen, polisen och brandförsvaret arbetat fram riktlinjer för hur arbetet vid en influensapandemi bäst kan bedrivas. Planen bygger på den av Socialstyrelsen 2005 utgivna ”Beredskapsplanering för en pandemisk influensa” vari finns både nationella och
regionala riktlinjer.
Bifogade aktuell plan innehåller bakgrund till varför vi kan säga att men inte när en
pandemi kommer att drabba oss varför planen måste vara hållbar för överskådlig
framtid och naturligtvis vara ett levande dokument. Vidare har gjorts en inventering
av möjliga tillgängliga vårdplatser i ett epidemiläge, inkluderande antalet möjliga
platser med intensivvård, respiratorvård och annan andningsstödjande vård. Mycket
av vården kommer centreras kring våra jourverksamheter i närsjukvården samt hembesöksverksamhet. Riktlinjer för hur det psykosociala omhändertagandet bör ske
finns beskrivet.
I planen beskrivs också vilka åtgärder som kan vidtagas i preventivt syfte och hur vi
bör förfara för att söka hindra sekundärsmitta i görligaste mån. Läkemedel och vaccinationer beskrivs, önskad användning och förrådsbehov.
En viktig del av planen är hur samverkan med övriga delar av samhället bäst organiseras, till exempel huruvida stängning av skolor/dagis blir aktuellt eller inte och
aspekter på gränskontroll.
Miljökonsekvenser av beslutet
Planen hanterar en akut situation tänkt att bestå under 6 till 12 veckor varför eventuella miljökonsekvenser är svåra att förutsäga. Mest sannolikt ”bromsar” alla delar av
samhället upp inklusive ordinarie sjukvård vilket skulle tala snarast för minskade
miljökonsekvenser.

Yttrande har inhämtats från hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 18 juni 2007, enligt förvaltningens förslag,
beslutat att som yttrande över planen inför en befarad influensapandemi – Planering
för Stockholms läns landsting överlämna tjänsteutlåtandet och tillstyrka att planen
antas.
Mp-ersättaren antecknande följande särskilda uttalande.
”Om jag hade haft yrkanderätt hade jag föreslagit hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att i planen ur sårbarhetsaspekt beakta konsekvenser av framtida miljö/klimatförändringar att i övrigt godkänna yttrande över planen beredskap inför en
befarad influensapandemi - Planering för SLL, att i övrigt anta planen samt att förvaltningen återkommer till hälso- och sjukvårdsnämnden med de inarbetade kompletteringarna.
Epidemiologiska spridningsmönster kan komma att ändras till följd av klimatförändringarna. Såväl temperaturhöjningar som översvämningar kan medverka till detta.
Virusstammar eller andra infektionsagens som sprids via myggor och fästingar kan
t.ex. få en annan utbredning. En pandemiplan behöver breddas till att omfatta fler
sannolika infektionsscenarier än influensa.”
HSN-förvaltningens tjänsteutlåtande den 23 maj 2007 bifogas (bilaga)

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 september 2007.

