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§ 43
Godkännande av dagordning
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 44
Föregående sammanträdesprotokoll
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna för extra LSVO 2021-02-03 upprättat protokoll

§ 45
Aktuellt läge Covid19
Föredragande: Kjell Ivarsson
Det är i dagsläget är 24 patienter med Covid 19 inlagda varav 4 är på IVA och det är ungefär samma
patienter som för en vecka sedan. Behovet av någon form av vård för patienter med bestående besvär blir
tydligt. Avd 20 i Karlshamn är stängd denna vecka pga smittspridning bland både patienter och personal.
Börjar nu planera för att återuppta den vård som stått på paus. Viktigt att vi också har en gemensam
beredskap för snabbt kunna eskalera vården och omsorgen igen. Kjell uttrycker även en stor tacksamhet
för det goda samarbetet mellan verksamheter och huvudmän.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 46
Planering av vaccinationer
Föredragande: Mats Berggren
I dagsläget är 11 500 vaccindoser ute. Arbetet är fortfarande i Fas 1 och det pågår en diskussion kring hur
Fas 2 ska kunna startas upp. Stor osäkerhet kring leveranser av vaccin och förändringar sker med kort
varsel. Det har uppdagats ett problem med Mitt Vaccin som innebär att man inte kan se över
huvudmannaskapsgränserna vilket innebär en säkerhetsrisk. Enligt upphandlingen ska detta fungera och är
på gång att lösas.
Inför vaccination av personer inom LSS behövs samtycke från respektive person. Region Blekinge undrar
om det skulle vara möjligt att använda den modell för samtycke som Sölvesborg använde i Fas 1, i alla
kommuner för brukare inom LSS. Det skulle underlätta för vårdcentralerna som då kan ringa upp, kalla
och följa upp att samtliga brukare erbjudits vaccination. Kommunerna undersöker möjligheten att ta in
samtycke. Detta gäller för personer över 18 år och inom både offentliga och privata verksamheter. Annelie
K informerar om att de har förmedlat sina stöddokument till övriga kommuner. Det finns även framtagna
bildstöd som kan användas i kommunikationen med personer inom LSS kring vaccination mm.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
kommunerna återkopplar kring möjligheten att ta in samtycke från personer inom LSS vid
extra LSVO 210217
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§ 47
Konceptprogram Nära vård i Blekinge
Föredragande: Bodil Sundlöf
Som ett resultat av workshop kring Nära vård i maj 2019, togs ”Konceptprogram Nära vård i Blekinge”
fram. Konceptprogrammet är att betrakta som ett första utkast kring en målbild för hur den nära vården
ska upplevas för invånarna i Blekinge. Detta presenterades i LSVO i början av hösten 2019 för synpunkter
från olika verksamheter i region och kommuner. Dokumentet omarbetades efter inkomna synpunkter men
därefter togs inget vidare beslut om konceptprogrammet i LSVO.
Torill lyfter fram att det kan vara viktigt att ha en ”drömbild” att sträcka sig mot. Cecilia ser att
barnperspektivet behöver tydliggöras i dokumentet, så att hela livscykeln finns med. Maria S mfl går just nu
ett ledarprogram via SKR där även vikten av att ha en gemensam målbild/vision lyfts fram. Håkan, Kjell
mfl ser att dokumentet är en viktig bas som kan utvecklas över tid.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

ställa sig bakom dokumentet ”Konceptprogram Nära vård i Blekinge”

ge de kommande projektledarna i uppdrag att komplettera så att dokumentet omfattar hela
livscykeln

att

§ 48
Tidigare hemgång till kommunalt boende för slutenvårdade Covid-patienter med syrgasbehov återkoppling möte 9/2, dokument ”Syrgas i hemmet”
Föredragande: Helene Bjerstedt
Föredragande informerar om att ett uppföljningsmöte hölls igår där man var överens om
grunddokumenten. Dokumentet ”Syrgas i hemmet” är ännu ej helt klart, men troligtvis klart
inom en vecka. Helene medverkar vid MAS-möten med smittskydd varannan vecka för
kontinuerlig återkoppling.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 49
Övriga frågor
a/ Rekrytering av projektledare
Föredragande: Bodil Sundlöf
Bodil beskriver svårigheten att rekrytera lämpliga personer för uppdrag som projektledare
och liknande eftersom organisationerna har svårt att släppa personer från verksamheten. Det
är av vikt att ge personal möjlighet att frikopplas för denna typ av uppdrag. Just nu finns en
annons ute på kommunernas hemsidor om projektledare inom psykisk hälsa. Flera personer
har hört av sig och anmält sitt intresse. Mötet framhåller vikten av att det blir rätt personer
på denna typ av uppdrag och att man som organisationer bör göra allt för att släppa personal
till dessa uppdrag. Samtidigt behöver det tydliggöras att man inte går in i projektledarskap
för all framtid.
När det gäller de gemensamma projektledarna för God och nära vård ska dessa kanske
benämnas på annat sätt? God och nära vård är i sig inget projekt men kan innehålla delar
som ska drivas i projektform.
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar
ta med frågan kring benämning av funktionen i den fortsatta annonsutformningen kring
”projektledare” för God och nära vård.

att
att

i övrigt lägga informationen till protokollet

§ 50
Nästa möte
Föredragande: Bodil Sundlöf
Kjell Ivarsson föreslår nya möten med LSVO kring aktuellt läge samt planering av vaccinationer.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar
ha extra LSVO onsdagarna 17 februari, 24 februari, 3 mars, 10 mars samt 17 mars.
Mötet hålls kl 13.30-14.30 vid samtliga tillfällen.

att

Protokollet ska skickas till
Diariet
Ledamöter
Sammankallande i verksamhetsgrupperna
Peter Lilja
Lars Ericsson
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