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Diarienummer:

4. Vårdplatsplanering och personalförsörjning vid pandemi
Bakgrund
Särskild sjukvårdsledning på lokal nivå anger i samverkan med verksamhetschefen på
infektionskliniken den medicinska inriktningen för vården på US vid omhändertagandet av
smittade patienter vid pandemi.
Uppdrag
US har som direktiv från Region Östergötlands kris och katastrofmedicinska beredskapsplan,
att skapa 40 vårdplatser för pandemivård. För att uppnå målet görs en successiv omfördelning
i tre steg (nedan).
Strategi
Särskild sjukvårdsledning på US utgör strategisk ledning och har det övergripande ansvaret
för sjukhuset (jfr US Beredskapsplan). Det är en fördel med att samla smittade patienter i en
avgränsad del av US och då undvika huvudblocket. Detta för att minska risken för
smittspridning, men också för att uppnå ökad flexibilitet beträffande personalförsörjningen.
I Sydöstra delen av US finns separata ingångar till kardiologkliniken, infektionskliniken och
ÖNH-kliniken, vilket också bidrar till att minska risken för smittspridning till övriga delar av
US.
Bemanning
Enhetschefen för Bemanningsenheten (BME) svarar för samordning av personalförsörjningen
(exklusive läkare) utöver ordinarie bemanning, på respektive klinik. Detta innebär att personal
på BME kan komma att tas från andra uppdrag på US för att klara av vården av patienter på
pandemiavdelning/arna/.
Enhetschefen för BME kontaktar vid behov berörda vårdenhetschefer för att komplettera den
ordinarie bemanningen.
Barn- och kvinnocentrums avdelningar (BKC) förstärker bemanningen på avdelningar där
barn vårdas. Detta effektueras av ansvarig på BME i samråd med berörda vårdenhetschefer.
I det fall där enhetschefen för BME ej finns i tjänst utses en HR-chef som ansvarig för att
samordna personalförsörjningen. Detta sker via särskild sjukvårdsledning US.
Särskild sjukvårdsledning på US ansvarar för läkarförsörjningen vid pandemin.
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Diarienummer:

Vårdplatser för smittade patienter
Steg 1:
Infektionskliniken avdelning 44 tar emot pandemipatienter och utökar till totalt 40
vårdplatser*). I nödfall kan vårdplatserna utökas till 42 genom att även utnyttja en expedition,
som tidigare utgjort vårdrum. Detta har vägguttag för sug och syrgas samt tillräckligt stor
dörröppning för transport av sängar.
Vårdplatserna bemannas första dygnet (dygn 1) av personal på infektionskliniken.
Den fortsatta personalförsörjningen planeras av ansvarig för BME i samråd med
vårdenhetschef på avdelning 44.
Uppskattat antal vårdplatser för pandemipatienter: 18-20*)
*) Antalet frigjorda vårdplatser beror på hur många av de inneliggande patienterna på
infektionskliniken som kan skrivas ut eller flyttas till andra avdelningar.
Steg 2:
Öron-näsa-halskliniken avdelning 27 flyttar sina patienter till ögonklinikens avdelning 14 alt.
till hand- och plastikkirurgiska kliniken avdelning 53. Det senare alternativet är särskilt
lämpat för patienter med tracheostomi, då det finns intensivvårdskompetens på BRIVA.
Antal pandemiplatser: 15
Steg 3:
Kardiologkliniken avdelning 8 flyttar sina patienter till, i första hand kardiologavdelning 7, i
andra hand till thorax/kärlkliniken avdelning 78.
Antal pandemiplatser: 15
När alla 3 stegen aktiverats frigörs således maximalt 48-50 vårdplatser för smittade
patienter.
Bemanningsprincip
Minibemanning/dygn/20 patienter:
Befattning

Antal

Läkare

2

Sjuksköterskor

5

Undersköterskor 10
Läkarsekreterare 1

