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§3
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)
Det är en fortsatt hög belastning på sjukhuset och i dagsläget är 52 patienter med Covid 19
inlagda varav 9 är på IVA. Covid-patienterna har generellt lång medelvårdtid. All vård som kan
anstå har bromsats in. Även primärvården har en hög belastning och ska dessutom planera för
kommande vaccinationer. Av de som testas för Covid 19 har 25-30% ett positiva provsvar.
Totalt är 50 vårdplatser vikta för Covid-patienter. 500 medarbetare är förflyttade från sina
ordinarie arbetsplatser till annan del av verksamheten. Totat sett är detta den största
mobiliseringen i modern tid. Läkarbilen arbetar med att aktivt förebygga/förhindra inläggning.
De önskar även hitta en lättare process för hemgång för vissa patienter.
Information om vaccinationsplaneringen
Mats Berggren, samordnare för Covid-19 frågor i Region Blekinge, informerade om att det
numera hålls två pressträffar varje vecka. 1 700 doser har getts och då främst i SÄBO där
nästan alla nu är klara. Igår startade personalvaccination i SÄBO.
Blekinges 1177 byggs vidare med utvecklad information och där finns bl.a. en tidplan för
vårens vaccineringar. Den sista delen av fas 1 med hemtjänst, anhöriga i samma hushåll och
personal planeras nu.
Det sker en utfasning av Svevac samtidigt som Mitt vaccin införs efterhand. Mitt vaccin är
betydligt smidigare och effektivare som administrativt verktyg.
Sammantaget är det ett bra samarbete på alla fronter och en stor vilja att lösa tillsammans.

LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§4
Nytt extrainsatt möte om kring aktuellt läge samt planering av vaccinationer mot Covid-19 i
Blekinge
Föredragande: Kjell Ivarsson
Kjell Ivarsson föreslår ett nytt möte kring aktuellt läge samt planering av vaccinationer.
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LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

nytt möte om planering av vaccinationer mot Covid-19 onsdagen den 20 januari kl 13.30-14.00

att

Teamsmöte bokas via kalendern

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