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VÄXJÖ KOMMUNS PLAN FÖR HANTERING AV PANDEMI
Pandemi = en epidemi som får spridning över stora delar av världen.
Syfte med denna plan
En pandemi kan medföra stora konsekvenser för samhällsviktig verksamhet. Krav på
verksamheter kan öka samtidigt som stora delar av personalen är sjuk. Genom
förberedande åtgärder och planering ska effekterna av pandemin minskas.
Planens struktur
Planen utgår från Krisberedskapsmyndighetens vägledning för verksamhetsansvariga; ”Att
planera för en pandemi”. I denna återfinns fakta om olika myndigheters ansvar och beredskap
och om olika förslag på åtgärder för att säkerställa verksamheter. Här finns också hänvisningar
till annan, för ärendet viktig information. Dessa fakta återupprepas inte i denna plan utan hämtas
vid behov i originalhandlingen.
Planen utgår från tre nivåer:
1. Förberedande fas där det är ingen eller mycket begränsad smittorisk människa till
människa. Denna innehåller det arbete som gjorts vid framtagande av denna plan samt
fortlöpande åtgärder.
2. Rapport från myndighet (i första hand Socialstyrelsen och landstinget) att det är stor risk
för utbrott av pandemi.
3. Pandemi. Ökad och bekräftad spridning genom hela populationen.
Revidering av plan
Pandemigruppens representanter har revideringsrätt avseende den egna förvaltningens
grovanalys. Kommunchefen har rätt att göra redaktionella ändringar av pandemiplanen.

Planering
1.Förberedande fas.
Pandemigrupp
Pandemigrupp är bildad och säkerhetsfunktionen är sammankallande. Gruppen består
av representanter från kommunens alla förvaltningar samt Värends
räddningstjänstförbund och Växjö Energi AB. VKAB utser person som representerar
övriga bolag. Kommunhälsan, näringslivskontoret (information), IT-enhet,
skolhälsovård, kostgrupp och har egna representanter. De personer som ingår i
pandemigruppen framgår av förteckning hos säkerhetsfunktionen.
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Förankring
Arbetet har förankrats genom temadag i riskhanteringsgruppen, beslut i Kommunstyrelsen samt
genom det analysarbete som representanterna i pandemigruppen genomfört i sina respektive
förvaltningar.
Analys
Det har genomförts en grovanalys av förvaltningarna där verksamheterna analyserats och
bedömning gjorts av vad som under en period kan avvaras och vad som i alla lägen måste
fungera. Analysen läggs som bilaga till pandemiplanen.
Fortlöpande arbete
Säkerhetschefen sammankallar pandemigruppen till protokollfört möte vartannat år eller vid
myndighetsrapport om ökad risk för pandemi. Vid mötet går gruppen igenom eventuellt
revideringsbehov av planen och dess bilagor samt får rapport om eventuella nya fakta inom
området.
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska inom omsorgsförvaltningen) har regelbunden kontakt
med landstingets smittskyddsenhet.
2. Stor risk för utbrott
Säkerhetschef sammankallar pandemigruppen för genomgång av läget.
Krisberedskapsmyndighetens skrift ”Att planera för en pandemi” (alternativt senare utkommen
utgåva) används för fördjupning av följande:


Analys av verksamheterna; Tidigare gjord analys fördjupas med bedömning av minsta
personalnivå med mera.



Säkerställa personal för kritiska funktioner.



Information; Internt och externt. Samordning gentemot andra verksamheter med
informationsansvar.



Åtgärder för minskad smittspridning.



Antivirala mediciner och vaccin. Prioriteringslista upprättas i mån av tillgång till medicin.
Vaccin finns troligen inte framtaget vid en pandemis utbrott men kan finnas om och när
en andra influensavåg inträder. Kontakt med smittskyddsläkare upprättas.

3. Pandemi
I första hand tillämpas de rutiner som följer av ordinarie krisplaner (Växjö kommuns plan för
hantering av kriser och extraordinära händelser). Åtgärder som arbetats fram under fas 2 vidtas.
Beslut fattas om krisledningsnämnden och staber ska träda i funktion eller om krisen ska hanteras
på annat sätt.
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Nämnd/krisledningsnämnd kan besluta om stängning av verksamhet, prioritering och
omfördelning av resurser inom kommunen.
Krisledningsnämnd kan fastställa prioriteringslistor för tillgängliga mediciner.
Bilagor
 Förvaltningsvis grovanalys av kommunens verksamheter.

