Handlingsplan för slutenvård av infektionspatienter på NUS under pandemin
Syfte
Att tillhandahålla slutenvård av god kvalitet och hög patientsäkerhet för infektionspatienter på NUS
under covid-19 pandemin.

Bakgrund/Arbetssätt
Under pandemins intensivare perioder beräknas det totala behovet av slutenvårdsplatser för
infektionspatienter att öka. Infektionsklinikens ordinarie vårdplatser utökas då enligt covid-19 planen
med externa vårdplatser inom Rörelseorganens centrum, Cancercentrum och Neuro-huvudhalscentrum. Utifrån misstänkt eller bekräftad diagnos prioriteras patienterna till
infektionsavdelningen alternativt de andra enheterna.

Kategorier
För att underlätta prioriteringsordningen indelas patienterna i nedanstående kategorier;
Kategori 1 - Patienter med speciellt allvarliga infektionssjukdomar där infektionsklinikens
specialistkunskap krävs och/eller de sjukdomstillstånd (exklusive covid-19) där smittsamheten är hög
och isolering krävs. Exempel: lungtuberkulos, nekrotiserande fasciit, endokardit med septisk
embolisering, meningit/encefalit, septisk chock, vattkoppor och mässling.
Kategori 2 Patienter med slutenvårdsbehov pga. misstänkt covid-19 (högrisk).
Kategori 3 Patienter med slutenvårdsbehov pga. bekräftad covid-19 i smittsam fas.
Kategori 4 Patienter med infektionssjukdomar där infektionsläkarkompetens behövs, men övrig
kompetens kan tillgodoses på annan kliniks vårdavdelning. Exempel: staf aureus sepsis, spondylit,
oklar feber och sorkfeber.
Kategori 5 Patienter med infektionssjukdomar där läkarkompetens även finns inom andra
specialiteter och övrig kompetens kan tillgodoses på annan kliniks vårdavdelning. Exempel:
pyelonefrit/febril urinvägsinfektion med eller utan bakomliggande urologisk problematik, bakteriell
pneumoni, erysipelas och sårinfektion.

Prioriteringsordning
Kategori 1 är högst prioriterade till infektionsavdelningens platser. Krävs inte isolering så kan dessa
patienter efter stabilisering vårdas på de externa vårdplatserna, individuell bedömning. Kategori 2
och 3 är näst högst prioriterade till vårdplatserna på infektionsavdelning 1. Kategori 4 innehåller
patientgrupper som lämpar sig för vård på de externa vårdplatserna (se separat rutin). Kategori 5 är
lägst prioriterade till infektionsavdelningen och de externa vårdplatserna.

Stegvisa åtgärder vid tilltagande platsbrist på infektionsavdelning 1
1. Andra kliniker än infektionskliniken tar behandlingsansvaret för kategori 5.
2. De externa vårdplatserna aktiveras för vård av kategori 4 och 5 samt utvalda fall av stabila,
icke smittsamma patienter ur kategori 1
3. Eskalering av antalet externa vårdplatser enligt beslut från lokal särskild sjukvårdsledning
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