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§ 124
Aktuellt läge Covid-19 och övrig sjukhusvård
Föredragande: Kjell Ivarsson
Det är högt tryck både i intensivvården och på vårdavdelningar då många Covid-19-patienter är svårt sjuka.
Trycket är även högt i övrig inneliggande vård. Från och med den 27/5 började Blekingesjukhuset i
Karlshamn åter att utföra de planerade operationer som fått vänta under den senaste vågen av covid-19
och som har pausats sedan den 15 april.

Ett utfall av den indiska varianten av covid-19 har upptäckts i Blekinge. Den indiska varianten av covid19 orsakar inte allvarligare sjukdom, men verkar vara betydligt mer smittsam än den brittiska variant som
annars är allmänt förekommande i länet. Beredskap måste hållas för en fjärde våg av Covid-19 och det är
viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna och Blekinges skärpta regionala
rekommendationer tills alla kunnat erbjudas vaccination.
Elina Tyrberg frågade om omsorgen ska frångå visir som förebyggande åtgärd när alla sommarvikarier inte är
vaccinerade. Kjell Ivarsson kontaktar smittskyddsläkaren och återkommer med besked.

LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till handlingarna

att
Kjell Ivarsson kontaktar smittskyddsläkaren om behovet av visir som förebyggande åtgärd
och återkommer med besked.
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§ 125
Vaccinationer Covid-19
Föredragande Annika Mellqvist, Kjell Ivarsson
Primärvården är fullt upptagen med vaccinationer men i vissa delar av länet räcker inte resurserna för
vaccinationer till. Vid LSVO:s möte den 4/6 bestämdes att regionen skulle skicka en förfrågan till
kommunerna om hjälp med vaccinationer under sommaren. Förfrågan har hörsammats av Sölvesborg och
Ronneby kommuner där bl.a. pensionerade skolsköterskor och sjuksköterskor vid företagshälsovården har
erbjudit sig att hjälpa till. Regionen uttrycker stor tacksamhet för hjälpen från kommunerna och är optimistisk
om att kunna lösa situationen tillsammans.

Birgitta Ratcovich informerade om att 100 asylsökande från migrationsverkets anläggningar i Jönköping och
Kalmar har anlänt till Backaryd i Ronneby kommun till följd av migrationsverkets nedläggning av
asylmottagningar. Om övriga kommuner i Blekinge är berörda är okänt. Kjell Ivarsson informerar
vaccinationsgruppen och återkopplar till LSVO.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till handlingarna

att
Kjell Ivarsson informerar vaccinationsgruppen om att asylsökande anlänt till Ronneby
kommun och återkopplar till LSVO
§ 126
Planering inför sommaren
Föredragande: Kjell Ivarsson
Antalet vårdplatser på sjukhuset kommer att vara färre än under föregående sommar till följd av svårigheter
att rekrytera hyrpersonal och behovet av att ge personalen semester. Det blir därför extra viktigt att förebygga
undvikbar slutenvård till följd av t.ex. skador och uttorkning genom att säkerställa vätska och inte skada sig i
onödan. Under sommaren bör dialog i första hand ske med läkarbilen som samarbetar med hemsjukvården
för bedömning och åtgärd. Även akutmottagningen kan göra bedömning utan inskrivning. Det är också
viktigt att förstärka utskrivningsprocessen för att förebygga behovet av återinskrivning. Stödet vid utskrivning
ska vara optimalt.
Torill Skaar Magnusson betonar vikten av att inte ta brukare till sjukhus om det inte krävs och att Karlshamn
kommun redan tar emot patienter som inte är kommunklara. För detta behövs bra utskrivningar med hjälp av
läkarbilen och hemsjukvården.
Annelie Kjellström betonar vikten av att undvika för tidiga utskrivningar för att förebygga återinskrivning.
Annika Mellqvist har träffat alla hälsovalsenheter och primärvårdsläkarna. Primärvårdsläkarna är inte lika
positiva till läkarbilen som kommunerna och Annika önskar att kommunerna uttalar vad de önskar av
primärvården.
Håkan Friberg betonar vikten av att slutenvården gör en bra start på SIP och att det kan behövas en
utbildningsinsats om SIP för slutenvården. Birgitta Friberg berättar att information har lämnats till
ledningsgrupperna för Specialiserad vård och Nära vård och att ansvarsfördelningen tydliggjorts för
avdelningschefer och verksamhetschefer. Vid frågor ska dessa i förta hand tas på de gemensamma
sommarsjukvårdsmötena.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet.
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§ 127
Ersättare under sommaren LSVO:s chefer
Föredragande: Kjell Ivarsson
Om läget vad gäller Covid-19 försämras eller andra akuta frågor uppstår kan LSVO behöva samlas under
sommaren. Det är viktigt att kommunerna och regionen signalerar till varandra vid behov av extra möten.
För att kunna sammankalla LSVO under sommaren behöver samtliga ledamöter i LSVO meddela planerad
semesterperiod och namn på ersättare.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
samtliga ledamöter i LSVO meddelar planerad semesterperiod och namn på ersättare till
LSVO:s sekreterare senast den 18/6
att
sekreteraren skickar ut en gemensam sammanställning av ledamöternas semesterplanering
före midsommar

§ 128
Pressträff
Föredragande: Kjell Ivarsson
Den 10 juni kl 13.30 håller regionen pressträff kring coronasituationen och dess påverkan på vården och
verksamheten i Region Blekinge. Kjell kommer informera om att läkarbilen kommer vara i igång dygnet runt
under sommaren och vill gärna framhålla det goda samarbetet mellan regionen och länets kommuner.
Kjell uppmanar kommunerna att meddela frågor som de önskar få framförda på pressträffen till Bodil senast
den 9/6 vid lunchtid.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
kommunerna meddelar frågor som de önskar få framförda på pressträffen
senast den 9/6 vid lunchtid

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