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Beredskapsplan pandemisk influensa 
 

Målsättningen måste vara att patienterna vårdas på rätt vårdnivå och att man i möjligaste 

mån vårdar patienterna i hemmet genom att erbjuda hembesök och hemsjukvård. Vidare bör 

en utökad sjukvårdsupplysning och rådgivning upprättas i varje kommun, vid behov med stöd 

av lokala smittskyddsansvariga läkare och distriktsköterskor. 

Informationsansvariga inom landstinget med bland annat webbplatsen www.lul.se kommer att 

få en stor betydelse.  

 

• Den senaste influensapandemin A(H1N1)pdm09 som spreds över världen 2009 var 

förhållandevis lindrig. 

• Nya pandemier kommer att uppträda, man vet bara inte när. 

• Tiden från det att ett nytt virus identifieras och till dess att epidemin drabbar vårt land 

kommer att vara mycket kort, troligen någon till några månader. 

• Utbrotten kommer att ske på många olika platser samtidigt, vilket gör att man inte kan ta 

resurser från ett ställe till ett annat, till exempel från ett landsting till ett annat. 

• Utbrottet kommer att pågå ganska länge, från veckor till månader. Nya fall kommer hela 

tiden och behandling av komplikationer (ex. pneumoni och hjärtinsufficiens) kan komma att 

ta stora sjukvårdsresurser i anspråk. 

• Det är vanligt att en andra fas av pandemin kommer inom 3-9 månader. 

• Effekterna i det svenska samhället kan komma att bli omfattande. 

 

Influensavirus är unikt i sin förmåga att snabbt sprida sig och att ge omfattande sjukdom globalt. 

Pandemier uppstår med  oregelbundna intervall och kan medföra en sjuklighet hos upp till 20-40 

procent av befolkningen och ett ökat antal dödsfall. Under 1900-talet förekom tre stora 

pandemier. ”Spanska sjukan” 1918-1919 (H1N1), ”Asiaten” 1957 (H2N2) och ”Hong-Kong” 

1968 (H3N2). ”Spanska sjukan”, orsakade minst 40 miljoner människors död i Europa. Den 

senaste influensapandemin A(H1N1)pdm09 startade i Mexico våren 2009 och var relativt mild 

till sin karaktär. I Uppsala län uppskattades cirka tio procent av befolkningen ha insjuknat, drygt 

60 personer krävde sjukhusvård och två avled. Dessa siffror är betydligt lägre än de som 

http://www.lul.se/
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uppskattats utifrån tidigare pandemier och som legat till grund för landstingets tidigare 

pandemiplanering. Man kan dock inte förutsäga hur omfattande och allvarlig nästa pandemi blir, 

varför det är klokt att fortsätta planera för ett mer allvarligt scenario men att säkerställa att det 

finns utrymme för flexibilitet i planeringen. 

 

Faser i en pandemi för influensa enligt WHO 2013 
 

Faser i en pandemi Definition 

Interpandemisk 

period 

 

Detta är perioden mellan influensapandemier 

 

Hotande pandemi 
 

 

Influensasjukdom orsakad av en ny subtyp av influensavirus har 

identifierats hos människa och det finns behov av ökad 

observans och riskbedömning  

 

Pandemisk period 

 

 

Global spridning av human influensa orsakad av den nya 

subtypen med riskbedömning baserad på virologiska, 

epidemiologiska och kliniska data. 

 

Övergångsperiod 

 

Nedtrappning av globala ansträngningar och åtgärder för att 

begränsa influensaspridningen 

 

 
En pandemi av influensa kan komma att få stora konsekvenser på många sektorer i samhället på 

grund av det stora antalet sjuka, vilket kommer att medföra brist på arbetskraft inom olika 

områden. 

 

Till skillnad från andra katastrofer kommer en pandemi med influensa att vara spridd över ett 

stort geografiskt område samtidigt, varför möjligheter till omfördelning av resurser mellan olika 

områden inte är möjlig. Sjukhusen och primärvården kan komma att vara överbelastad. En stor 

del av vårdpersonalen kan att var borta från arbetet på grund av sjukdom. Man kommer under en 

tid ha brist på vaccin, det kan bli brist på antivirala medel och sjukvårdsplaster. De största 

problemen kommer att vara under en tidsperiod på 6-8 veckor. 

 

Stora krav kommer att ställas på den kommunala hemsjukvården och den sociala servicen. De 

resurser man har, såväl personella som tillgång på vaccin och läkemedel, måste därför prioriteras 

till de områden där man har största effekten av insatsen. 

 

Följande beräkningar utgår från de prognoser som gjorts av Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) i USA för den amerikanska befolkningen och är omräknade till svenska 

förhållanden. Det amerikanska och det svenska samhället skiljer sig inte så mycket, varför man 

kan förutsätta att en influensapandemi kommer att ha ungefär liknande förlopp i de båda 

länderna. 

 

Dessa beräkningar är således inte baserade på 2009 års influensapandemi. 
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Sveriges befolkning 9 miljoner 

• upp till 7 miljoner personer kommer att bli utsatta för smitta 

• mellan 1,4 (16 %) och 3,4 (38 %) miljoner kommer att bli kliniskt sjuka 

• mellan 610 000 och 1,5 miljoner kommer att behöva öppen vård 

• mellan 10 000 och 27 000 kommer att behöva sjukhusvård 

• mellan 3 000 och 10 000 personer kommer att dö. 

 

Per 100 000 invånare 

• upp till 70 000 personer kommer att bli utsatta för smitta 

• mellan 15 000 och 35 000 kommer att bli kliniskt sjuka 

• mellan 6 200 och 15 500 kommer att behöva öppen vård 

• mellan 100 och 280 kommer att behöva sjukhusvård 

• mellan 30 och 110 personer kommer att dö. 

 Uppsala läns befolkning 300 000 

• upp till 210 000 personer kommer att bli  utsatta för smitta 

• mellan 45 000 och 105 000 kommer att bli kliniskt sjuka 

• mellan 18 600 och 46 500 kommer att behöva öppen vård 

• mellan 300 och 840 kommer att behöva sjukhusvård 

• mellan 90 och 330 personer kommer att dö. 

 

 

Slutenvård 
Med ett antagande att under en sexveckorsperiod mellan 110 och 300 patienter per 100 000 

invånare kommer att vara i behov av sluten vård och med en medelvårdtid som antagits vara 7 

dagar skulle antalet extra vårddagar för influensasjukdom inom landstinget att vara mellan 770 

och 2 100 per 100 000 invånare.  

 

I Landstinget i Uppsala län kommer i medeltal mellan 40 och 110 sjukhussängar varje dag vara 

belagda med influensapatienter. Det betyder att 2 till 6 vårdavdelningar behövs för denna vård. 

Det kommer att vara en mycket hård belastning på sjukvården, som redan idag har en begränsad 

kapacitet när det gäller vårdplatser. 

 

Fördelningen av insjuknandet kommer att vara ojämn. Under vissa perioder kommer 

influensabelastningen att vara högre. Med en ny influensastam, där vi helt saknar immunitet, 

kommer spridningen i samhället att ske mycket snabbare än vad vi är vana vid under normal 

säsongsinfluensa.  

 

Öppenvård 
Pressen på den öppna vården och hemsjukvården kommer att bli mycket stor. Med ett antagande 

att varje influensasjuk patient i genomsnitt skulle göra ett öppenvårdsbesök, kommer antalet 

besök att ligga mellan 20 000 och 50 000 i länet (7 000 – 17 000 per 100 000 invånare). Det 

kommer att inträffa till största delen under en kort tidsperiod. Med denna anhopning av 

öppenvårdsbesök måste man planera för att hålla kontakt med patienter som vårdas i hemmet på 

ett mer rationellt sätt med standardiserade formulär och telefonkontakter.  

Särskilda insatser kommer att behövas för ett bra omhändertagande av de cirka 46 000 studenter 

som vistas i Uppsala och som normalt inte belastar våra sjukvårdsresurser i någon större 

omfattning. 
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Ur smittspridningssynpunkt är det viktigt att minimera antalet besök på öppenvårds-

mottagningarna av akut sjuka.  

En fungerande sjukvårdsupplysning och bra information i media gör att dessa besök minskas 

avsevärt. Många patienter kommer att nöja sig med en telefonkontakt med sjukvårdspersonal, 

där man vid behov kan ha kontinuerlig telefonuppföljning av patienten. (se speciell 

telefonjournal). 

 

Vaccin 
Under de senaste 50 åren har influensavaccin varit grunden för att minska spridningen av 

influensa. Vaccinering av högriskpatienter före influensasäsongen varje år är det mest effektiva 

sättet att begränsa komplikationerna hos äldre patienter. Effekten av vaccineringen beror på ålder 

hos de vaccinerade med en skyddseffekt på omkring 70-90 procent hos frisk yngre individer och 

bland äldre en skyddseffekt på 30-70 procent. Kombinerad influensa- och 

pneumokockvaccinering kan ytterligare minska behovet av sjukhusvård och reducera 

dödligheten i samband med säsongsinfluensa. En hög vaccinationstäckning i befolkningen för 

influensa och pneumokockinfektion under åren före en pandemi har sannolikt en skyddande 

effekt när pandemin kommer. 

Vid normala säsongsinfluensautbrott då upp till fem procent av befolkningen insjuknar, 

rekommenderar vi inte vaccinering av unga friska. Förhållandet kommer att bli ett annat när man 

får en pandemi, då kanske 25-40 procent av befolkningen kommer att insjukna. 

 

Sverige har ett vaccinavtal med GSK, som försåg landet med vaccin i samband med 2009 års 

pandemi. Cirka 60 procent av befolkningen i Uppsala län vaccinerades då och skyddseffekten 

har beräknats till cirka 90 procent.  

Eftersom det tar tid innan ett pandemivaccin kan tillverkas i tillräcklig mängd kommer det att bli 

brist på vaccin under den tidiga fasen av en pandemi 

 

Det tar två till sex månader från det att en ny stam har identifierats tills vaccinproduktionen 

kommer igång. Man räknar med att det behövs två doser (i bästa fall en dos) med en månads 

intervall för att få ett acceptabelt skydd av vaccinet när det gäller en helt ny stam som ingen 

tidigare har någon immunitet mot. 

 

Influensavaccin för säsongsinfluensa innehåller i normala fall tre virusstammar (två typ A och en 

typ B) som representerar de stammar som förväntas sprida sig under kommande influensasäsong. 

Vid en pandemi kommer troligen vaccinet endast att innehålla en stam. Vid en pandemi kommer 

målgrupperna för vaccinering att öka kraftigt från högrisk grupperna till hela svenska 

befolkningen i det extrema fallet. Varningsperioden från första fallen till en pandemi kommer att 

bli ganska kort. 

 

Sjukvårdspersonal och personal i den kommunala omsorgsverksamheten kommer att vara utsatta 

för kraftig exponering av influensavirus och kommer troligen, i början av ett utbrott, att vara mer 

drabbade än befolkningen i allmänhet. Det kan därför uppstå brist på vårdpersonal. 

 

En prioriteringslista för vaccination baseras på nationella rekommendationer. Listan måste 

omvärderas kontinuerligt efter tillgång på vaccin och hur pandemin drabbar befolkningen. 
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Antivirala medel 
Antivirala läkemedelmedel mot influensa är idag den enda virusspecifika åtgärden som finns 

tillgänglig i en tidig fas av en pandemi, innan ett vaccin finns utvecklat. Amantadin har länge 

funnits som profylax och terapi mot influensa. Någon större genomslagskraft har denna 

behandling inte fått och det är tveksamt om en lagerhållning av detta medel i händelse av en 

pandemi kan anses kostnadseffektiv. Effekten är marginell och profylax till utsatta grupper måste 

pågå under lång tid. Dessutom har vi liten erfarenhet av biverkningar av detta medel vid en 

massbehandling och rapporter om utbredd resistens begränsar också medlets användbarhet. 

 

Nyare antivirala medel, neuraminidashämmare, som oseltamivir, Tamiflu®  och zanamivir 

(Relenza) har en viss effekt mot influensa och kan komma att få en större betydelse. 

Socialstyrelsen har ett beredskapslager av antivirala medel.  

Ett användningsområde är vid utbrott på sjukvårdsinrättningar för att minska nosokomial 

spridning och för att lindra symtomen hos patienterna. 

 

 
Antibiotika för Landstinget i Uppsala län 
Vid en pandemi av influensa kommer många patienter att få en sekundär bakteriell infektion, 

främst pneumonier. Ett antagande är att mellan 46 000 och 101 000 personer kommer att vara i 

behov av öppen vård och att 20 procent av dessa kommer att behandlas med antibiotika i 

medeltal i sju dagar. 

 

Valet av antibiotika är beroende på resistensen hos de aktuella bakterierna. Vid ett 

massinsjuknande kommer möjligheterna att odla från varje enskilt fall att vara begränsad och en 

standardbehandling måste tillgripas. 

 

De mest troliga bakterierna kommer att vara pneumokocker. Vid svår pneumoni måste även 

stafylokocker och andra patogener övervägas.  

 

Rekommenderad standardbehandling vid pneumoni efter influensa är penicillin. Vid 

penicillinallergi används doxycyklin eller erytromycin  

 

Socialstyrelsens Beredskapslager av antibiotika för katastrofsituationer finns tillgängligt efter 

kontakt med Enheten för krisberedskap, 08-555 530 00, eller efter kontakt med ”Tjänsteman i 

beredskap”, 060-10 90 11.  
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Checklista: Influensapandemi 
 

1. Ledning 
 

Ansvarig:  

Regional ledning/ 

Smittskyddsläkaren  

 

 

Vid en influensapandemi är det nödvändigt med en central ledningsgrupp = 

Regional epidemiledningsgrupp som har en överblick över situationen. 

 

Till denna grupp adjungeras personer från den kommunala vården. 

Klargör ansvarsfördelning mellan: 

• Kommunal- och landstingsvård. 

• Mellan öppen och slutenvård inom landstinget. 

• Slå fast vem som har kostnadsansvar. 

 

Länsstyrelsen definierar vad och vilka personer som utgör samhällsviktig 

verksamhet 

Upprätta vaccinationsplan för landstinget med hänsynstagande till tillgången 

på vaccin. Organisering, logistik, kommunikation, ekonomi. En i förväg 

skriven bindande överenskommelse mellan landsting och kommun avseende 

kommunernas deltagande är en viktig framgångsfaktor. 

 

Fördelning av tillgängligt influensavaccin och antiviraler inom 

landstingsområdet. 

Kontakt med Socialstyrelsens katastrof- och beredskapsenhet för fördelning av 

beredskapsläkemedel. 

Beslut om omfördelning av personal. 

 

Följa nationell information under pandemins utveckling för att i möjligaste 

mån ge samma servicenivå i hela landet. 

 

Vara beredda att modifiera planen när förutsättningarna ändras! 

 

2. Omprioritering 

av sjukvården 
 

Ansvarig: 

Krisledningsnämnd/ 

Regional ledning 

 

Anpassa nationella riktlinjer till landstingets verksamhet. 

Planera för omställning av sjukvården till att omfatta ”mycket akut” sjukvård. 

Upprätta riktlinjer för omhändertagande av patienter 

Inventera och uppdatera kontinuerligt vårdplatser: 

Tillgängliga vårdplatser inom befintlig sjukvård. 

Inrätta speciella ”influensaavdelningar”. 

Tillgängliga isoleringsrum för akuta influensapatienter. 

Eftervårdsplatser efter det smittsamma skedet. 

Tillgängliga respiratorplatser. 

Eventuellt inrättande av extra IVA-platser. 
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3. Personal 
 

Ansvarig: 

Personaldirektörer 

i landsting och 

kommuner 

 

Inventera och utvärdera kontinuerligt användning av personalresurserna (som 

kommer att var en av de kritiska faktorerna under en pandemi). 

Vilka extra personalresurser finns att tillgå? 

Hur omfördela kvalificerad personal för att i varje situation optimalt utnyttja 

tillgänglig kompetens? 

Personalavdelningarna i kommunerna och landstinget skall planera för att 

kunna omfördela personal vid en hög frånvaro inom vissa enheter. 

Alla vårdcentraler och kommunala vårdenheter måste få tillräckligt med 

personal för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Omfördelning av kvalificerad personal för att få ut kompetensen så långt ut i 

periferin som möjligt. Den mest kompetenta personalen skall vara i första 

ledet. 

Tillfälligt anställa nyligen pensionerad sjukvårdspersonal och elever i vård- 

och läkarutbildningen. 

 

4. Information 
 

Informationsdirektör 

 

 

Förbered information till vården och allmänheten i god tid. 

Utse en talesman från sjukvården och en från smittskyddet som ansvarar för 

information till media. 

Nätverken mellan informatörer inom länet bör förstärkas. Interna 

informationsstrukturer och rutiner planeras och integreras i 

pandemiplaneringsarbetet. Planeringen skall beakta kontinuitet, uthållighet och 

behovet av sakexperter i kommunikationsarbetet. 

En bra mediakontakt minskar antalet telefonsamtal till vården och kan minska 

oro bland befolkningen. Överväg användandet av sociala medier. Facebook 

och Twitter kan utgöra komplement till mer traditionella kanaler 

Ordna regelbundna presskonferenser 

 

5. Hemsjukvård/ 

Hembesök 

Telefonrådgivning 
 

Ansvarig: 

Vårdcentralchefer 

För att minska på trycket på vårdcentraler och akutmottagningar och för att 

minska den nosokomiala spridningen av influensan är det nödvändigt att 

akuta influensafall i möjligaste mån hålls utanför väntrummen på 

vårdcentraler och sjukhusens akutmottagningar. En fungerande 

telefonrådgivning och en möjlighet till hembesök är helt avgörande. 

Minska belastningen på sjukvården och spridningen av influensan inom 

sjukvården genom att själva handlägga influensafallen. 

Planera för en kraftigt utökad hemsjukvård och hembesök i landstingets regi. 

Planera för utökad telefonrådgivning med anpassning till de nationella 

riktlinjer som tas fram. 

Använd en speciell ”telefonjournal”. 

 

6. Övervakning 
 

Ansvarig: 

Smittskyddsläkaren 

• Planera ett lokalt övervakningssystem för influensaregistrering. 

• Smittskyddsläkaren utarbetar riktlinjer för rapportering. 

• Dagliga rapporter om antalet fall som kontaktat sjukvården sänds till 

Smittskyddsläkaren. 

• Sammanställs och rapporteras till Regionala epidemiledningsgruppen 

• Övervakningen sker på samma sätt i hela landet och samordnas av 

Socialstyrelsen. 
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7. Vårdhygien 
 

Ansvarig: 

Enhetschef 

Sektionen för 

vårdhygien 

 

Sektionen för vårdhygien i landstinget skall göra en lokal plan för att minska 

den nosokomiala spridningen av influensa inom vårdenheterna, såväl för de 

landstingsdrivna som de kommunalt drivna vårdenheterna. 

• Hur länge smittar patienten? 

• När kan man sända en patient åter till den kommunala sjukvården? 

• Hur skall ambulanserna rengöras? 

• Hur undvika smitta på röntgenavdelningar? 

• När skall personal stanna hemma? 

 

8. Laboratorie- 

resurser 
 

Ansvarig: 

Divisionschef 

Laboratoriemedicin 

 

Inventera laboratorieresurserna. 

Definiera prioriterade prover. 

Införa nya provanalyser som Smittskyddsinstitutet utvecklar. 

Ha dygnet runt service. 

 

 

 

9. Omhänder-

tagande av döda 
 

Ansvarig: 

Sjukhusledningarna 

Primärvårdsledning 

Samarbete med begravningsväsendet och kyrkan för att minska tiden från 

dödsfallet till begravningen. 

Sjukhusledningarna och primärvårdsledning kan få hjälp av regional ledning 

om många döda. 

 

 

 

 


