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§ 93
Information och dialog om planering av vaccinationer mot Covid-19 i Blekinge
Föredragande: Kjell Ivarsson och Mats Berggren
Bakgrund
Regionchefsgruppen* träffades igår och kom då överens om att LSVO är den gruppering som
ska ansvara för den taktiska planeringen av vaccinationerna i kommunerna. Frågan är
högprioriterad av såväl kommundirektörer som regiondirektör och hälso- och
sjukvårdsdirektör. LSVO ska stödja arbetet med vaccinationerna och målet är erbjuda
invånarna en optimal möjlighet till vaccination mot Covid-19.
Syftet med dagens möte var att få en gemensam bild av nuläget och ge utrymme för diskussion
och reflektion.
*Regiondirektör, Kommundirektörer, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Kortfattad information om vaccinationsplaneringen
Mats Berggren är samordnare för Covid-19 frågor i Region Blekinge och har operativa
planeringsmöten med de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i kommunerna. Leveransplan
för vaccinerna är januari till juni 2021 och alla ska vaccineras med två doser.
Vaccinationerna påbörjas den 27 december då Blekinge, liksom andra regioner, får 200
vaccinationsdoser. Av logistiska skäl har beslut fattats att börja vaccinera brukarna på två
särskilda boenden i Karlshamns kommun, Östralycke och Ekegården. Torill Skaar Magnusson
föreslår att det ska tas fram en reservplan ifall brukare tackar nej. Även Robert Schelin betonar
vikten av att inte slösa bort vaccindoser.
På plats i Karlshamn finns medicinskt ansvarig sjuksköterska, två sjuksköterskor från väst och
två från öst samt läkarbilden. Kristina Svensson vid Karlshamn kommun ansvarar för alla
mediakontakter, om intresse finns att rapportera om de första vaccinationerna i Blekinge.
Vecka 53 kommer ytterligare 500 doser. Dessa ska spridas till brukare på särskilda boenden i
hela länet. Respektive kommun får besked imorgon om vilka boende som har valts ut för
vaccination. I ett första skede vaccineras brukare på särskilt boende. Vad gäller vaccin till
hemtjänsten inväntas vacciner som inte behöver frysförvaras för att undvika att doser förstörs.
När antalet doser blir större (Astra Zeneca beräknas leverera 48 000 doser till Blekinge i
februari) ska både brukare och personal särskilda boenden vaccineras samtidigt.
Efter riskgrupper vaccineras personal och därefter allmänheten.
Kompetenskrav för att vaccinera
För att vaccinera krävs att man är legitimerad sjuksköterska eller läkare.
Även kommunernas skolsköterskor skulle kunna vaccinera efter en kortare utbildning samt
godkännande från verksamhetschef. En sådan utbildning är under planering.
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Det finns också en personalpool med ett inflöde av personer som är intresserade av att hjälpa
till.
Nulägesrapport från Blekingesjukhuset
Vårdbehovet ökar och antalet inlagda för Covid-19 är idag 26 och antalet på IVA 5. Antalet
vårdavdelningar i Karlskrona utökas successivt och nu erbjuds nu även viss heldygnsvård över
helgerna i Karlshamn. För att klara vårdbehovet omfördelas personal och ledigheter dras in.
Samverkan
Det är viktigt att inte dela upp ansvaret för vaccinationer mellan regionen och kommunerna på
särskilda boenden.
Det är också viktigt att kommunerna och regionen samverkar kring patienterna och att
patienter/brukare återgår till vård på särskilt boende efter slutenvård på sjukhuset.
§ 94
Nytt extrainsatt möte om planering av vaccinationer mot Covid-19 i Blekinge
Föredragande: Kjell Ivarsson
Kjell Ivarsson föreslår ett nytt möte om planering av vaccinationer mellan jul- och nyår.
Kjell önskar ledamöterna i LSVO en God Jul och hoppas att vaccinet är ljuset i tunneln.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

nytt möte om planering av vaccinationer mot Covid-19 den 29 december kl 15.30-16.30

att

Teamsmöte bokas via kalendern

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