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§ 84
Godkännande av dagordning
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 85
Föregående sammanträdesprotokoll
Återkoppling
§68 En närmare presentation av de tre scenarierna presenteras i kommande LSVO
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna för extra LSVO 2021-03-03 upprättat protokoll

§ 86
Aktuellt läge Covid19
Föredragande: Kjell Ivarsson
Läget på sjukhuset är ungefär som förra veckan – 12 inlagda varav 4 på IVA (varav två från annan region).
Just nu en balansgång mellan att återgå till ett mer normalt läge då köer betas av och å andra sidan ha en
beredskap för ett ökat behov av vårdplatser. Viktigt att vi tillsammans tittar på hur vi kan skapa goda
förutsättningar inför sommaren där vi bl a tar till vara resursen Läkarbilen på bästa sätt.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
Kjell Ivarsson, Håkan Friberg, Bodil Sundlöf och Mats Wennstig skriver fram ett uppdrag
till verksamhetsgrupp äldre/somatik att se över hur en samverkan kring läkarbilen kan se ut
sommaren 2021
att

ett förslag till uppdrag till verksamhetsgrupp äldre/somatik presenteras vid LSVO i april

§ 87
Planering av vaccinationer
Föredragande: Mats Berggren
Fas 2 av vaccinationerna är nu uppstartad vilket betyder att vi är i fas med det nationella
läget. Nya leveransbesked innebär att det blir färre doser kommande vecka och troligtvis
månaden ut. Astra Zenecas vaccin är nu godkänt även för personer 65+ vilket innebär att
takten på vaccination av personal sänks till förmån för ökad takt i vaccinationer av 65+.
Vårdcentralerna vaccinerar nu 80+ och därefter gruppen 70-79 år. Inom LSS, offentlig och
privat verksamhet, kommer samtycken in. Även här prioriteras personer inom LLS i första
hand medan personalvaccinationer kommer i nästa steg. Det förväntas bli en bredare
vaccination from april då alla 65+ ska vaccineras. De stora leveranserna av vaccin beräknas
till slutet av maj-början av juni. Detta innebär att dos två för många individer hamnar in i
semestertid.
Även Johnson & Johnson har nu fått klartecken för sitt Janssen-vaccin mot covid-19 och
blir troligtvis tillgängligt from april. Detta är ”en-dosvaccin” till skillnad från andra vaccin
som tas i två doser.
Bedrägerierna där man ringer upp enskilda ökar i länet. Viktigt att alla förmedlar följande
information ut till brukare mfl i verksamheten:
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•
•

Vaccinationer är alltid kostnadsfria (om någon ringer och uppger något annat är det
bedrägeri)
När hälso- och sjukvården ringer upp patienter används aldrig bankdosa eller elegitimation

LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 88
Återkoppling ”Trygg och säker utskrivning” (se även PPT)
Föredragande: Sandra Johansson och Mats Wennstig
På uppdrag av LSVO har verksamhetsgrupp äldre/somatik tagit fram ett första utkast på en Åtgärdsplan för
Trygg och säker utskrivning. Föredragande ger en kort överblick kring de åtgärder som föreslås på kort
respektive lång sikt inom identifierade problemområden.
LSVO lyfter fram vikten av att prioritera uppföljning och analys av aktuella indikatorer med koppling till
Trygg och säker utskrivning. Det är även av vikt att använda inkomna avvikelser i förbättringsarbetet.
Föredragande beskriver att en utveckling av indikatorerna är på gång vilket innebär att en utvecklad statistik
ska kunna presenteras inom kort.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
utsedd analysgrupp får i uppdrag att arbeta vidare med uppföljning och analys av aktuella
indikatorer med koppling till Trygg och säker utskrivning.
att
uppföljning och analys av aktuella indikatorer med koppling till Trygg och säker
utskrivning tas upp vid LSVO:s möte i april
§ 89
Övriga frågor
Föredragande: Bodil Sundlöf
Ingen övrig fråga hade meddelats
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 90
Nästa möte/mötesplan extra LSVO
Föredragande: Bodil Sundlöf
Frågan kring behovet av extra LSVO lyftes vid LSVO:s möte 210305. Istället för veckovisa möten lyfts ett
förslag om att förlägga ett extra LSVO mellan ordinarie möten med LSVO. Samtidigt kvarstår möjligheten
att vid behov sammankalla till ytterligare extra LSVO. Informationsflödet kring Covid19 och vaccinationer
sker kontinuerligt via MAS-gruppen och därefter vidare till berörda inom respektive huvudman.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

extra LSVO förläggs till fredagen den 26 mars kl 13.30-14.30. Mötet den 17 mars stryks.
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Protokollet ska skickas till
Diariet
Ledamöter
Sammankallande i verksamhetsgrupperna
Peter Lilja
Lars Ericsson
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