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§ 66
Godkännande av dagordning
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 67
Föregående sammanträdesprotokoll
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna för extra LSVO 2021-02-24 upprättat protokoll

§ 68
Aktuellt läge Covid19
Föredragande: Kjell Ivarsson
Det är i dagsläget 14 patienter med Covid 19 inlagda varav 4 är på IVA (varav en patient från annan
region). Positiva fall tenderar att öka. Planeringen för att påbörja planerade operationer är på gång.
Samtidigt viktigt att vi gemensamt har kvar en beredskap för att snabbt kunna eskalera igen vid ett nytt
läge/tredje våg. Regionen ser tre möjliga scenarier inför sommaren;
1. Liknande situation som 2020
2. Beta av köer
3. Ny våg
Dessa tre scenarier kommer att presenteras närmare vid kommande extra LSVO.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

Torill lyfter fram vikten av att omgående arbeta med att säkra upp Trygg och säker utskrivning. Signaler
om att processen inte fungerar optimalt kommer från både kommun och sjukhus.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
avsätta tid för diskussion kring Trygg och säker utskrivning vid LSVO 210305. Alla
förbereder sig med faktainhämtning inför mötet.
§ 69
Planering av vaccinationer
Föredragande: Mats Berggren
I dagsläget har 26 600 doser administrerats varav 7 600 som dos 2. Leveranser av vaccin är
fortsatt låga mars ut. Förhoppning om ökning från kvartal 2 för att klara målet. Finns dock
indikationer på att de stora leveranserna blir först i juni vilket skapar svårigheter med tanke
på att vi då går in i semestertider. Två nya vaccin är på väg att godkännas.
Fas 2 har påbörjats med vaccination av 65+, medicinska riskgrupper, personal i hälso- och
sjukvård samt LSS. Kommunerna meddelar att kvarstående samtycken är på gång från LSS.
Kommunerna har olika möjligheter att hantera ordination av vaccin till personal pga att
möjligheter/förutsättningar gällande sjukskötersketillgång ser olika ut i kommunerna.
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Det finns en del läkare som skriver intyg på patienter om att prioriteras för vaccination. Mats
B meddelar att inga undantag görs, det är den beslutade prioriteringsordningen som gäller.
Det förekommer även att personal från bl a LSS-verksamheter ringer och önskar få ett visst
vaccin. Mats B meddelar att dessa önskemål inte är möjliga att möta. Av vikt att respektive
kommun sprider denna information till sina medarbetare.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
ordination av vaccin till personal löses på olika sätt i kommunerna i nära dialog och
samverkan med regionen
§ 70
Dokument: ”Syrgas i hemmet: Åtgärder vid elavbrott och andra driftsstörningar
Information och säkerhetsrutiner”
Föredragande: Bodil Sundlöf
Dokumentet ”Syrgas i hemmet: Åtgärder vid elavbrott och andra driftsstörningar
Information och säkerhetsrutiner” är nu uppdaterat och de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i samtliga
kommuner har godkänt det. Kommunernas förvaltningschefer ger nu sitt ok till dokumentet. Dock oklart
hur Olofström ställer sig till det hela.
Bodil har även undersökt hur regelverket ser ut kring hanteringen av dokument i samverkan. Mycket tyder
på att avtal och överenskommelser behöver skrivas under av berörda huvudmän. Gemensamma riktlinjer,
rutiner och checklistor behöver däremot inte undertecknas av samtliga huvudmän. I dessa fall räcker det att
ett gemensamt beslut blir tydliggjort.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
godkänna dokumentet ”Syrgas i hemmet: Åtgärder vid elavbrott och andra driftsstörningar
Information och säkerhetsrutiner” under förutsättning att även Olofströms kommun ger sitt ok
att

Bodil och Mats arbetar vidare med hur dokument i samverkan ska formas och hanteras

§ 71
Övriga frågor
Föredragande: Bodil Sundlöf
Ingen övrig fråga hade meddelats
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 72
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 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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