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§1
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 kring Covid19 samt arbetet med vaccinationer i länet.
Nulägesrapport (se även PPT)
Just nu är tre avdelningar på sjukhuset inriktade på patienter med Covid19. Läget är totalt sett
nära en kritisk nivå. Nationellt sett är behovet av slutenvård nu större än när det var som högst
i våras. Behovet av IVA ligger på samma nivå som under våren -20. Region Skåne har ett tufft
läge och Blekinge bedöms ligga ca 2-3 veckor efter Skånes utveckling. Läkarbilen vårdar just nu
ca 60 patienter och upplever ett gott samarbete med länets kommuner. Även från
kommunernas sida är upplevelsen att samarbetet med Läkarbilen fungerar mycket bra.
Information om vaccinationsplaneringen (se även PPT)
Mats Berggren, samordnare för Covid-19 frågor i Region Blekinge, informerade om att
prioriteringen sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Fram till idag har getts
1550 doser i länet och stora delar av SÄBO är nu klara. Det hela sker i ett mycket gott
samarbete med länets MAS-ar mfl. Nästa vecka beräknas vaccination av personal i SÄBO
börja. Olofström har signalerat att de behöver stöd i vaccinering av personal men i övrigt sköts
den av respektive kommuns personal.
Det är en stor och tungrodd administration kring vaccinering med mycket pappersarbete. Ett
nytt journalstöd ”Mitt vaccin” är på gång och ska breddinföras under januari. Regionen har
tecknat ett avtal kring ”Mitt vaccin” som även ger kommunerna tillgång att använda utan
kostnad. Regionen tar hela kostnaden och inga ytterligare avtal behöver skrivas för
kommunernas del.
I nästa steg påbörjas vaccinering av personer med hemtjänst, anhöriga i samma hushåll samt
personal i hemtjänst. I dagsläget är utmaningarna främst kring den tungrodda administrationen
samt att nuvarande vaccin är känsligt att hantera. Modernas vaccin, som är mer lätthanterligt,
beräknas komma om ca 1,5 vecka.
Kjell informerade om att vissa regioner har lyft fram behovet av att tidigarelägga vaccinationer
av personal i akutsjukvård. Region Blekinge följer även fortsättningsvis Folkhälsomyndighetens
rekommendation men att denna ger möjlighet att påbörja vaccination av viss personal i
akutsjukvård parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras
Torill har skickat in ett antal frågor från Karlshamns kommun kring vaccineringarna. Mats B
sammanställer svaren på dessa som sedan skickas till LSVO.
Kommunerna vill även framhålla det goda samarbetet och att allt fungerar mycket bra.
Vaccinationerna i särskilt boende beräknas vara klara inom de närmaste dagarna i samtliga
kommuner.
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

ge en ytterligare information kring Läkarbilens arbete vid nästkommande möte med

LSVO

att

Mats Berggren sammanställer svaren på Karlshamns kommuns frågor kring
vaccinationer som därefter skickas ut till LSVO

att

i övrigt lägga informationen till protokollet

§2
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 i vecka 2
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

nytt möte om planering av vaccinationer mot Covid-19 onsdagen den 13 januari kl 13.30-14.30

att

Teamsmöte bokas via kalendern

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