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Ärendeförteckning 
 
§58 Godkännande av dagordning 
§59 Föregående sammanträdesprotokoll 
§60 Aktuellt läge Covid19 
§61 Planering av vaccinationer 
§62 Överrapportering av Covid-19 patienter från läkarbilen till hälsovalet 
§63 Information och säkerhetsrutiner ”Syrgas i hemmet” 
§64 Övriga frågor 
§65 Nästa möte 
 

  
 

   
 

   

Tid och plats: Onsdagen den 24 februari 2021 kl. 13.30– 14.30 via Teams 

   
Närvarande ledamöter: 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge 
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun 
Maria Appelskog, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Ronneby kommun 
Lina Gustavsson, ersättare för Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef 
Omsorgsförvaltningen, Karlshamns kommun  
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun  
Annelie Kjellström, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs 
kommun  
Thomas Svensson, förvaltningschef Arbete och välfärd, Karlshamns 
kommun  
Annika Mellqvist, tf hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge  
Tomas Enegren, verksamhetschef Hälsohuset 
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms 
kommun  
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
 

 
Frånvarande:  
   

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, 
Karlshamns kommun  
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona 
kommun 
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Sölvesborgs kommun 
Robert Schelin, tf förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms 
kommun 
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby 
kommun 
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Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region 
Blekinge 
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen,  
Karlshamns kommun 
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska 
serviceverksamheter, Region Blekinge 
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region 
Blekinge 
Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,  
Karlskrona kommun  
Christer Borglin, planeringsstrateg Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge  
 

 
Övriga deltagare och 
föredragande:                              
 
Sekreterare:                            

Helene Bjerstedt, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
(del av mötet) 
 
 
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
 

 
 
 

Paragrafer:  
 

§58-§65  

 
 
 
Underskrifter:  

  

 …………………………………………….. 
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge  
Ordförande 
 
 
……………………………… 
Bodil Sundlöf Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge 
Sekreterare 
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§ 58 
Godkännande av dagordning 
 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
  

att        godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista 
 

§ 59 
Föregående sammanträdesprotokoll   

 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
  

att        godkänna för extra LSVO 2021-02-17 upprättat protokoll 
 
§ 60 
Aktuellt läge Covid19 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
Det är i dagsläget 14 patienter med Covid 19 inlagda varav 5 är på IVA vilket jämfört med föregående 
vecka är en fortsatt minskning av antalet inlagda på vanlig vårdplats men en ökning med en patient inom 
IVA. Planeringen för att påbörja planerade operationer är på gång. Samtidigt viktigt att ha kvar en 
beredskap för att snabbt kunna öka upp antalet Covidplatser igen och fortsätta arbeta enligt de 
samarbetsrutiner som utarbetats i samverkan.  

 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    

att        lägga informationen till protokollet 
 
§ 61 
Planering av vaccinationer  
 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
Ersättningen för vaccinationsarbetet är nu klar och blir 175 kr per spruta inklusive overheadkostnader och 
Mitt Vaccin. 
Vårdcentralen ordinerar vaccination för hemtjänstpersonal och andra personalgrupper. Vid 
problem kan chefläkare Ingemar Lilja och Läkarbilen hjälpa till. Vid frågor går det bra att 
kontakta Kjell Ivarsson per mail. 
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    

att        lägga informationen till protokollet 
 
 

§ 62 
Överrapportering av Covid-19 patienter från läkarbilen till hälsovalet 
Föredragande: Helene Bjerstedt 
Fråga ställdes av Tomas Enegren vid föregående LSVO-möte om hur överrapportering av 
Covid-19 patienter från läkarbilen till hälsovalet går till. 
Helene svarade att det beskrivna scenariot inte handlar om när patienten skrivs hem för 
fortsatt behandling i hemmet där det medicinska ansvaret övertas av Läkarbilen utan om 
utskrivningsprocessen generellt gällande de fall där patienten skrivs hem från 
covidvårdavdelning till ordinärt boende. 
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Rutinen har därför uppdaterats med skrivning om att vid hemskrivning till ordinärt boende 
när patient ordinerats efterföljande behandling som kräver uppföljning via läkare på 
vårdcentral skall behandlingsansvarig avdelningsläkare ansvara för att epikris och remiss 
skickas till den vårdcentral där patienten är listad. Avdelningsläkarna har av ansvarig 
verksamhetschef getts information om detta. 

 
LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    

att        lägga informationen till protokollet 
 
§ 63 
Information och säkerhetsrutiner ”Syrgas i hemmet” 
Föredragande: Helene Bjerstedt 
Dokumentet Information och säkerhetsrutiner ”Syrgas i hemmet” är nu uppdaterat och de medicinskt 
ansvariga sjuksköterskorna i samtliga kommuner har godkänt det. Då besked från alla kommuner inte 
lämnades förrän dagen före LSVOs möte skickades dokumentet ut sent till LSVOs ledamöter. Gruppen 
enades därför om att besluta om dokumentet på nästkommande extrainsatta LSVO-möte. 
 
Diskussion fördes även om dokumentet behöver undertecknas av samtliga ledamöter för att vara giltigt och 
konstaterade att det saknas rutin för formell hantering av samverkansdokument, särskilt gällande 
verksamhetsnära rutiner.  
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
    

att        fatta beslut om dokumentet Information och säkerhetsrutiner ”Syrgas i hemmet” på det extra-
insatta LSVO-mötet den 3 mars  
 
att         ge sekreteraren i uppdrag att ta kontakt med Socialstyrelsen för vägledning kring formell 
hantering av samverkansdokument 
 
 
§ 64 
Övriga frågor 
Föredragande: Bodil Sundlöf 
Bodil informerade om att fråga väckts på verksamhetsgruppen IFO/psyk/funktionshinder om hur 
vaccination för utsatta grupper, t.ex. hemlösa och våldsutsatta, organiseras.  
 

LSVO:s ledningsgrupp beslutar 
 

att        lägga informationen till protokollet 
 
 

§ 65 
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 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 


