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Sammanfattning

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 9 december 2020 togs
beslut om att fastställa covidplaner för verksamheten. Generellt visar
planerna på hur verksamheten ska arbeta och eventuellt ställas om för att på
bästa sätt vårda covid-smittade patienter. Förändringar görs i flera steg
utifrån uppkomna behov och förutsätter att planerna omsätts i
konkretiserade delplaner av berörda verksamheter.
Enligt beslutet gäller planerna till och med nämndens sammanträde i juni
2021 och behöver därefter tas upp för beslut på nytt.
Inga nya planer har upprättats sedan beslutet togs. Förlängningen av
covidplanerna gäller därför de befintliga dokument som finns namngivna i
protokollsutdraget från den 9 december 2020 §135.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Beslut om gällande Covid-planer för verksamheten förlängs (bilaga 1-24).
Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag, att tillsammans med berörda
verksamheter, vidta de åtgärder, inklusive lokala omfallsplaner, som anses
nödvändiga i berörda verksamheter. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska vid
nämndens sammanträden under hösten 2021 informera om de eventuella
beslut som fattats.
Beslutet gäller fram till och med den 31/12 2021.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Beslut om gällande Covid-planer för verksamheten förlängs (bilaga 1-24).
Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag, att tillsammans med berörda
verksamheter, vidta de åtgärder, inklusive lokala omfallsplaner, som anses
nödvändiga i berörda verksamheter. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska vid
nämndens sammanträden under hösten 2021 informera om de eventuella
beslut som fattats.
Beslutet gäller fram till och med den 31/12 2021.
Beslutsunderlag
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 Covidplan för lokaler och vårdplatser Norrlands universitetssjukhus, Bilaga 1
 Pandemiplan för intensivvårdsavdelning Norrlands universitetssjukhus, Bilaga 2
 Samverkan intensivvårdsavdelningar vid eskalering Norrlands
universitetssjukhus, Bilaga 3
 Riskbedömning pandemi primärvård Umeå med kranskommuner, Bilaga 4
 Handlingsplan vid olika scenario, Umeå med kranskommuner, Bilaga 5
 Flödesschema covidpatienter Primärvård Umeå med kranskommuner, Bilaga 6
 Covidplan Skellefteå lasarett och primärvård, Bilaga 7
 Arbetsbeskrivning covid, Lycksele lasarett, Bilaga 8
 Arbetsbeskrivning akuten, Lycksele lasarett, Bilaga 9
 Flöde akuten Lycksele lasarett, Bilaga 10
 Direktsluss akutpatienter Lycksele lasarett, Bilaga 11
 Prioriteringsplan IVA Lycksele lasarett, Bilaga 12
 Handlingsplan covid-19 medicinavdelningen Lycksele lasarett, Bilaga 13
 Plan för lokaler och vårdplatser Lycksele lasarett, Bilaga 14
 Arbetsbeskrivning sjukstugan, Bilaga 15
 Rutiner städ sjukstuga, Bilaga 16
 Riskbedömning flödesschema covidpatienter sjukstuga, Bilaga 17
 Checklista slutstädning sjukstuga, Bilaga 18
 Städrutiner covidpatient sjukstuga, Bilaga 19
 Plan för lokaler och vårdplatser Norrlands universitetssjukhus, Bilaga 20
 Samverkan IVA och THIVA, Bilaga 21
 Pandemiplan för intensivvårdsavdelningen, Bilaga 22
 Pandemiplan för intensivvårdsavdelningen, Bilaga 23
 Handlingsplan för slutenvård Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus,
Bilaga 24
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