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§ 95
Information och dialog om planering av vaccinationer mot Covid-19 i Blekinge
Föredragande: Kjell Ivarsson och Mats Berggren
Inledning
Kjell Ivarsson inledde med att hälsa alla välkomna. Syftet med dagens möte var att få en
lägesbild av arbetet med vaccinationer samt att ha en dialog kring hur vi kan stödja varandra i
detta arbete. Kjell informerade även om att han ska medverka vid mötet med
Regionchefsgruppen* 30/12.
*Regiondirektör, Kommundirektörer, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Information om vaccinationsplaneringen (se även PPT)
Mats Berggren, samordnare för Covid-19 frågor i Region Blekinge, informerade om de
inledande vaccinationerna den 27 december på Östralycke och Ekegården i Karlshamns
kommun. Det hela skedde i samarbete mellan läkarbilen, kommunens sjuksköterskor och
regionens sjuksköterskor och blev positivt och lyckat.
I nuläget finns ett vaccin att tillgå (Pfizer/BioNTech) och i slutet av januari kommer ytterligare
ett vaccin (Moderna). I februari kommer vaccinet från Astra Zeneca med ca 45 000 doser till
länet. Den 30/1 kommer ytterligare 460 doser som ska fördelas mellan särskilda boende i
samtliga kommuner i länet. Därefter levereras ca 2000 doser/vecka under januari. Det vidare
arbetet är enligt den prioritering som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Detta innebär att efter
särskilda boenden för äldre påbörjas vaccinationer för personer med hemtjänst i ordinärt
boende. Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare beräknas
börja tidigast i vecka 3.
Nulägesrapport (se även PPT)
Det har skett en stor ökning de senaste veckorna och sannolikt har vi ytterligare ökning att
vänta. Antalet inlagda för Covid-19 är idag 31 och antalet på IVA 6. Antalet vårdplatser för
Covid 19 utökas successivt. Av provtagningarna för Covid 19 är nu 25% positiva.
Samverkan
Kjell Ivarsson framhåller vikten av att arbeta tillsammans för att lösa prioritering, fördelning
och logistik för vaccinationerna. En arbetsgrupp (se förteckning nedan) bestående av
representanter från kommuner, region och länsstyrelsen möts på lördag 2 januari. Denna grupp
ska se över det kommande arbetet med vaccinationer i länet.
Det som behöver tydliggöras är hur vaccinationer av olika grupper av brukare/patienter och
personal ska genomföras. Besked från kommunerna har visat att möjligheterna att göra insatser
ser olika ut för kommunernas hemsjukvård och därför behöver en lösning designas för varje
kommun.
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

ge Arbetsgrupp vaccinationer uppdrag och mandat att lösa samt att besluta hur
prioritering, fördelning och logistik för vaccinationer ska lösas med utgångspunkt från
Folhälsomyndighetens prioritering

att

Arbetsgrupp vaccinationer ger en återkoppling vid kommande möte med LSVO den 5

januari

Arbetsgrupp vaccinationer
Anna Hedlund MAS K-na
Camilla Jönsson MAS K-na
Emmy Petersson ers MAS Karlskrona
Ina Gavard MAS Sölvesborg
Hanna Nilsson ers MAS Sölvesborg
Katarina Losell MAS Ronneby
Lina Gustavsson MAS Karlshamn
Maud Janzon MAS Olofström
Pia Nilsson MAS Olofström
Karl-Gustav Gustafsson Läkarbilen
Anders Wiklander vaccinsamordnare Karlskrona kommun
Anders Borgman vaccinsamordnare Sölvesborg kommun
Per Drysén vaccinsamordnare Ronneby kommun
Christina Svensson vaccinsamordnare Karlshamn kommun
Öjvind Hatt vaccinsamordnare Olofström kommun
Malin Lind Mattsson Länsstyrelsen
Freja Wern Länsstyrelsen
Mats Berggren Region Blekinge
Boel Bingström-Karlsson Region Blekinge

Information/kommunikation
Mötet belyser även vikten av att sprida information till allmänheten kring vaccinationerna.
Vårdcentraler och telefonväxel har sett ett ökat antal som ringer och har frågor den senaste
veckan. Mats B beskriver att det idag gått ut en information till allmänheten samt att det
imorgon 30/12 kommer att genomföras en pressträff för att ge ytterligare information om
läget. Flera av medarbetarna vid regionens kommunikationsenhet är engagerade i arbetet med
att sprida information till allmänheten via olika kanaler.
Svar till IVO
Kjell I gav en kort information om det svar till IVO som arbetats fram den senaste veckan.
IVO:s beslut belyste främst; individuell bedömning av patienter i särskilt boende, information
och kommunikation med patient och anhöriga samt dokumentation i regionens journal. I de
intervjuer IVO har genomfört med olika aktörer har det även framkommit en upplevelse av att
det finns ett gott samarbete i länet. Kjell framhåller att LSVO:s arbete är viktigt framöver och
att en arbetsgrupp behöver ta sig an de delar som IVO har belyst.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

regionens svar till IVO skickas ut till LSVO:s ledamöter inför mötet den 15 januari
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§ 96
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 efter nyårshelgen.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

nytt möte om planering av vaccinationer mot Covid-19 tisdagen den 5 januari 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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