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Katarina Losell ers för Maria Appelskog, förvaltningschef
Äldreförvaltningen, Ronneby kommun
Tomas Enegren, verksamhetschef Hälsohuset
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Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms
kommun
Thomas Svensson, förvaltningschef Arbete och välfärd, Karlshamns
kommun
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona
kommun
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun
Annika Mellqvist, tf hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge

Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region
Blekinge
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska
serviceverksamheter, Region Blekinge
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region
Blekinge
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen,
Karlshamns kommun
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,
Karlskrona kommun
Christer Borglin, planeringsstrateg Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge
Mats Berggren, samordnare för Covid-19 frågor i Region Blekinge
Helene Bjerstedt, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge
(del av mötet)
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Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge
Sekreterare
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§ 51
Godkännande av dagordning
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 52
Föregående sammanträdesprotokoll
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna för extra LSVO 2021-02-10 upprättat protokoll

§ 53
Aktuellt läge Covid19
Föredragande: Kjell Ivarsson
Det är i dagsläget 22 patienter med Covid 19 inlagda varav 4 är på IVA. Planeringen för att påbörja
planerade operationer är på gång. Samtidigt viktigt att ha kvar en beredskap för att öka upp antalet
Covidplatser igen. Vi ser ut att ligga på en platå vad gäller smittspridning/nya fall. Smittspridningen följer
inga mönster, uppstår lite varstans. Socioekonomiskt utsatt område är drabbat i något fall och då har
informationen förstärkts i området.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 54
Planering av vaccinationer – Kommunernas återkoppling kring möjligheten att ta in samtycke från
personer inom LSS
Föredragande: Mats Berggren
Är nu i slutet av fas 1. 15 000 doser har gått ut varav 5 500 som dos 2. Allt vaccin går ut, inget sparas i detta
läge. Tidplanen är reviderad vilket innebär att start av fas 2-4 flyttas fram ca 1 månad. Låg leverans av
vaccin tom v 12 men hopp om ökning from kvartal 2. Målet att alla ska bli vaccinerade före midsommar
står kvar. Fas 2 påbörjas inom kort där målgrupperna är medicinska riskgrupper samt personer inom LSS
över 18 år. Allmän vaccinering av personer över 65 år avvaktar tills vaccinleveranserna ökat och
stabiliserats.
Samtycke från personer inom LSS:
Karlskrona: Samtycke är klara i gruppbostäder. Påbörjat inhämtning från övriga med LSS-beslut. Osäkert
kring privata aktörer
Ronneby: Samtycke klara i gruppbostäder. Ej påbörjat för övriga med LSS-beslut.
Karlshamn: Har påbörjat arbetet med att inhämta samtycke
Sölvesborg: Är nästan helt klara med kommunens verksamhet. Har informerat de privata aktörerna om
kommunens tillvägagångssätt.
Olofström: Är på gång att påbörja inhämtandet av samtycke
Mats B kan kontakta privata aktörer men behöver då hjälp med att få kontaktuppgifter till dessa. Det är
möjligt att påbörja vaccinationer i de verksamheter som inhämtat samtycke och sedan fylla på efterhand
som det blir klart med resterande samtycken. Personal inom LSS vaccineras därefter. Anna Tegel
anna.tegel@regionblekinge.se samordnar vaccinationer inom LSS. Samordning sker tillsammans med
MAS-gruppen.
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

respektive kommun planerar vaccinationerna inom LSS tillsammans med Anna Tegel

§ 55
Tidigare hemgång till kommunalt boende för slutenvårdade Covid-patienter med syrgasbehov Dokument ”Syrgas i hemmet”
Föredragande: Helene Bjerstedt
Dokument ”Syrgas i hemmet” är uppdaterat och utskickat till länts MAS-ar för granskning. Även andra
rutindokument är uppdaterade och finns på den externa webben. Helene deltar i MAS-möten varannan
vecka.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 56
Övriga frågor
a/ Ordination till personal gällande vaccination och provtagning
Föredragande: Torill S M
Torill lyfter fram att det råder oklarhet om vårdcentralerna kan ordinera vaccinationer och
provtagning i Karlshamn. Katarina Losell informerar om att Ingemar Lilja och Läkarbilen
(Kalle G) gör ordinationerna för västra Blekinge. För Karlskrona och Ronnebys del sköts
detta av egna ordinatörer inom kommunen.
Det är även klart att det nu går att läsa över huvudmannaskapsgränserna i Mitt Vaccin.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 57
Nästa möte
Föredragande: Bodil Sundlöf
Kjell Ivarsson föreslår nya möten med LSVO kring aktuellt läge samt planering av vaccinationer.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
ha extra LSVO onsdagarna 24 februari, 3 mars, 10 mars samt 17 mars.
Mötet hålls kl 13.30-14.30 vid samtliga tillfällen.
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Protokollet ska skickas till
Diariet
Ledamöter
Sammankallande i verksamhetsgrupperna
Peter Lilja
Lars Ericsson
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