Endast öppen information Samlad lägesbild Länsstyrelsen i Blekinge, datum:2021-01-19

tid: 09.00

Övergripande lägesbild
• Region Blekinge konstaterar allmän smittspridning i Blekinge. 6 755
konstaterade fall, 48 inlagda på sjukhus (8 IVA), 76 avlidna i Covid-19.
• Smitta inom merparten av kommunala verksamheter i länet. Skolor och
särskilda boenden (äldreomsorgen och LSS) är hårt drabbade av smitta
och har ett pressad bemanningsläge. Sjuktalen kan leda till att
verkställande av beviljat stöd måste bortprioriteras.
• En viss avstanning i smittspridningsökningen kan anas på en hög
nivå (platå).
• Region Blekinge rapporterar om smitta på sjukhus och boenden samt
mycket ansträngt personalläge på länets vårdcentraler. Sjukhuset har
iordningställt och öppnat ännu en covid-19 avdelning, och planerar för
fler vårdplatser. Regionen har svårt med sjuktransporter av covid-19
patienter (ambulanssjukvården överbelastad). Regionen har skickat
hemställan till Socialstyrelsen om stöd från Försvarsmakten.
Kommunikation pågår.
• Region Blekinge bedömd påverkansgrad på SVV: måttlig
påverkan, kommuner: ingen till betydande påverkan beroende på
vilken förvaltning, räddningstjänster: ingen påverkan.

Samverkansbehov – nationell/regional/region/kommunal inkl
kommunikationsbehov
• ISF genomförs med länets aktörer veckovis på grund av den
omfattande smittspridningen. Samverkan kring dem nationella skärpta
råden pågår under ISF möten samt extra möten mellan Region
Blekinge och Länsstyrelsen.
• Regional samverkan inom kommunikation genomförs 2 gånger varje
vecka. Näringsliv, jordbruk och sociala frågor vid behov.

Planerade och vidtagna åtgärder inom områden/sektorer
• Kommuner har aktiverat fler funktioner i sina krisledningsstaber på
grund av den omfattande smittspridningen.
• Utifrån de skärpta råden har kommunerna stängt ned den mesta
offentliga verksamheten avseende idrottsanläggningar, lokaler, bibliotek
för besökare och/eller verksamheter intill 24/1 i första hand.
• Länets gymnasieskolor har distansutbildning minst intill 24/1..
• Länets högstadieskolor bedriver distansundervisning minst intill
24/1.
• Länsstyrelsen har arbetat med att etablera organisation och
samverkan samt påbörjat arbetet med den nya tillfälliga Covid-19lagen.

Kommunspecifikt
- Konstaterad smitta inom minknäringen i länet. Samverkan med
jordbruksverket, SVA, Länsstyrelsen, regionen och Sölvesborg
kommun pågår.
- Flera kommuner har ansökt om, och infört tillfälligt besöksförbud på
särskilda boenden.
-

Godkänd av: Försvarsdirektör

Samlad bedömning
Liv och hälsa

Orange. Måttlig till allvarlig påverkan på hälso- och sjukvård samt omsorg. Smitta
inom särskilda boenden, förskole- och fritidsverksamheter samt sjukhus. I nuläget
god tillgång på skyddsmateriel men det finns sårbarheter.
Personalsituationen ansträngd inom skola och omsorgsverksamhet i kommunerna
och regionerna på grund av hög sjukfrånvaro. Vårdcentraler pressat
bemanningsläge.
Grön - Ingen påverkan på räddningstjänstens operativa förmåga i nuläget.
Begränsningar vad gäller tillsyn, övning- och utbildning.

Samhällets
funktionalitet

Gul. Ingen till måttlig påverkan hos länets kommuner med stor belastning på vissa
verksamheter och eller avdelningar vad gäller personalsituation. Servicenivån inom
dem kommunala verksamheterna är påverkad eftersom kommunala anläggningar
är nedstängda.

Grundläggande
värden (demokrati,

Grön. Ingen påverkan.

rättssäkerhet och mänskliga fri- och
rättigheter)

Miljö och ekonomiska
värden

Gul. Vissa branscher (tjänstenäringar, besöksnäringar, hotell & restaurang och
handel) drabbas extremt hårt i ett redan utsatt läge. Arbetsförmedlingen rapporterar
om hög arbetslöshet bland unga i Blekinge.

Nationell suveränitet

Grå.

Förtroende

Grön. Länets aktörer ser inte i nuläget något ökat ifrågasättande av åtgärder eller
informationsspridning.

*Grå: Uppgift saknas. Grön: Ingen påverkan. Gul: Måttlig påverkan. Orange: Betydande påverkan. Röd: Allvarlig påverkan. Mörkröd: Kritisk påverkan.

Efterlevnadsuppdraget, vecka 03 2021
Från: Länsstyrelse BLEKINGE

Efterlevnadsuppdragvecka 51 2020
Från: Länsstyrelse

Sammanfattning
Vad är det viktigaste som har inkommit i veckans rapportering?

Kommunerna rapporterar medel till hög efterlevnad med
lokala variationer. Medel till hög efterlevnad i butiker och
gallerior än så länge. Handeln utpekad som en stor
riskfaktor för smittspridning. Kommuner rapporterar om
trängsel i vissa butiker på vissa tider, främst stora
mataffärer som ligger i anslutning till andra butiker.
Sammantaget utgör detta en risk för smittspridning.

Kommentarer/ slutsatser
Vad har förändrats sedan sist och vilka slutsatser går att dra av det?

Det finns indikationer på att restriktionerna har en viss effekt ut ifrån
rapporteringen direkt efter de lokala allmänna råden blev införda och
de skärpta råden kommunicerades. Kommunerna rapporterar om
betydligt mindre trängsel dock finns det tillfällen, platser och miljöer
där det förekommer trängsel, men i stort en bättring.

Bedömd efterlevnad:

Medel till hög

Efterlevnadsuppdraget, vecka 03 2021
Från: Länsstyrelse BLEKINGE

Efterlevnadsuppdraget, vecka 51 2020
Från: Länsstyrelse BLEKINGE

Generella iakttagelser
Kommunerna rapporterar om viss trängsel i gallerior och
stora mataffärer. Kommunerna rapporterade om en viss
effekt när de skärpta råden kom.

Behov av åtgärder
Kommuner fortsätter efterfråga intensifiering kring övergripande
samhällsinformation mot allmänheten från nationellt håll och gemensam
kommunikation över länsgränserna.
Övergripande ser kommunerna att det brister i det enskilda personliga
ansvaret när det kommer till personer i sällskap samt trängsel i affärer.
Här behövs det fler informationskampanjer samt hårdare restriktioner.

Identifierade särskilda områden och situationer

med risk för ökad smittspridning.
Samtliga arbetsplatser och skolor vid återgång efter
ledighet och distansundervisning.
Övrigt
Inget nytt att rapportera
Vidtagna åtgärder
Kommuner rapporterar om kontinuerlig information till
allmänheten gällande begränsat insläpp på restauranger,
information till gäster via skyltar/affischer och kampanjer
på sociala medier. Kommuner har utökat sin
tillsynsverksamhet på restauranger och barer.
Informationskampanjer riktad mot handeln pågår också.
Region Blekinge har också informationskampanjer och
pressträffar ut mot allmänheten.

Efterlevnadsuppdraget, vecka 03 2021
Från: Länsstyrelse BLEKINGE

Efterlevnadsuppdraget,
Bedömd
efterlevnad: vecka 51 2020
Från: Länsstyrelse BLEKINGE
Sammanställning
av kollektivtrafiken
Regionen
rapporterar
om hög efterlevnad vad gäller

allmänheten vilja att följa FHMs rekommendationer på
lokal och regional kollektivtrafik. Informationen kommer
från Region Blekinge som har Blekingetrafiken.

Generella iakttagelser
Region Blekinge rapporterar minskat resande på grund av
distansundervisning för högstadieskolor och gymnasieskolor.
Användning av munskydd har ökat mycket den senaste tiden.

Identifierade särskilda områden och situationer
med risk för ökad smittspridning
Vid återgång till arbete och skola efter ledighet och
distansundervisning kan det bli stor trängsel. Även vid på- och
avstigning kan det uppstå viss trängsel.

Ange beläggningsgrad samt andel fulla turer per vecka. Hur ser
utvecklingen ut från föregående vecka?
Ned 15 % sedan regionala skärpta råd och lokala allmänna råd blev
införda.
Regionen rapporterar att det är svårt att svara på dagfärska uppgifter
men har under hela pandemin rapporterat om ca 70 % av den
beläggning dem hade innan pandemin kom.

Vidtagna åtgärder
Region Blekinge uppmanade allmänheten att om möjligt välja ett
annat sätt att resa under rusningstid 07.30-08.00 eller helt enkelt att
åka innan eller efter. Förstärkningar på bussturer där det visat sig att
det är återkommande att många åker. Region Blekinge samverkar
med kommunerna för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Distansoch hemundervisning har hjälpt. Kontinuerliga informationskampanjer
ut till allmänheten. Ny riskbedömning gjord för biljettkontrollanter. All
biljettkontroll sker nu enbart utanför bussar och tåg. Nya riktlinjer kring
användning av munskydd infört.
Behov av åtgärder
Det behövs ständiga lokala, regionala och nationella
informationskampanjer till allmänheten.
Övrigt
Inget att rapportera

Lägesbild storskalig vaccination
Övergripande: Möter kapaciteten
behovet, besvara med ja/nej.

Svar: Region Blekinge

Fråga

Bedömning

1. Förmåga att kapacitetsmässigt klara
all vaccinering. (Antal vaccinationer,
fullständig vaccinationsandel (fullgott
skydd) av totala antalet, prioriteringar,
tidsberäkning till uppdraget slutfört,
logistik, aktörer, säkerhet
(ordningsstörning, brottslig
verksamhet) m.m.)

1.
2.

2. Identifierade hinder i
genomförandet. Vid kapacitetsbrist
beskriv vari bristen ligger.

1.

3.

2.
3. Identifierade samverkansbehov
lokalt, regionalt och nationellt.

1.

Vaccineringarna går enligt plan.
Under vecka 3 får region Blekinge färre vaccindoser från tillverkaren Pfizer. 975 doser istället för 1 950 som
först angivits. Detta har ingen påverkan på kort sikt men kommer, om inte ytterligare vaccin blir godkänt fram
till v. 6, innebära att tilldelning vecka 6 endast kan användas till administrering av dos 2.
För närvarande förs en dialog mellan region och kommuner kring utlämning av känsliga personuppgifter
mellan huvudmän för att klara uppdraget gällande vaccinationer av personer som har hemtjänst. Frågan
behöver lösas för att inte uppdraget skall försenas.

Nationell materialbrist råder gällande kanyler och sprutor. Vissa anpassningar har därför behövts göras för
att kunna genomföra vaccinationerna enligt plan, 2 ml sprutor används vid vaccinationsadministrering i stället
för 1 ml sprutor.
Under v. 3 kommer 1 ml sprutor återigen in på hyllan. Dessa ersätter då 2 ml sprutor vid administrering.
Webbsändning är planerad för regionens- och kommunens medarbetare fredagen den 22/1. Regionens
vaccinsamordnare kommer att redogöra för planeringen kring vaccinationerna och regionens medicinskt
ansvarige läkare för covid-19 vaccinationerna kommer att prata om vikten att vaccinera sig.

4. Beskriv Länsstyrelsens stöd till region
och kommuner.

5. Redogör för kommunikationsinsatser. Ser ni speciella
kommunikationsutmaningar? Vilka?

Utöver status från föregående vecka:
1.
Breddinförande av journalstödet ”Mitt Vaccin” innebär utökat behov av kommunikationsinsatser mellan region och kommun.
Kontakt är etablerad mellan aktörerna. Skarpt införande i verksamheterna den 18/1.
2.
Stort tryck på 1177 och vårdcentralernas Callback vad gäller frågor kring Covid-19 vaccin. På grund av detta utökas
informationsinsatserna på sociala medier bland annat. Hänvisning till 1177.se samt att det läggs ett automatgenererat meddelande
i Callback vad gäller hänvisning till annan informationskälla.
3.
Uppdaterad vaccinationsinformation kommer att läggas upp kontinuerligt på de informationskanaler som disponeras.

Lägesbild storskalig testning
Övergripande: Möter kapaciteten behovet, besvara med
ja/nej.

Svar: Ja

Fråga

Bedömning

1. Förmåga att kapacitetsmässigt klara all testning (PCR och
serologisk) samt ev. arbete med snabbtester.

Region Blekinge har utökat analyskapaciteten.

2. Identifierade hinder i genomförandet. Vid kapacitetsbrist
beskriv vari bristen ligger.

Nej, inte i dagsläget.

3. Samverkansbehov.

Pågående samverkan mellan myndigheter och kommuner. Samverkan sker löpande genom veckovisa ISF
möten samt löpande mellan regionen och Länsstyrelsen. Möten sker också regelbundet varje vecka flera
gånger i veckan. Möten handlar om allt från testning/provtagning och kommande vaccinationskampanj.

4. Redogör särskilt för arbetet kring priogrupp 3 och eventuella
övriga prioriteringar.

I nuläget har regionen prioriterat grupp 1 och 2 enligt FOHMs prioriteringsordning. Förberedelser och
analys pågår och arbetet kring identifiering av samhällsviktig verksamhet till övriga prioriteringar. Sedan
7/1 är det möjligt att testa barn ner till 13 år.

5. Beskriv Länsstyrelsens stöd till regionen.

Länsstyrelsen stödjer regionen i identifiering av samhällsviktig verksamhet. Stöd med samverkan.
Veckovisa möten samt ISF.

6. Redogör för kommunikations- insatser. Ser ni speciella
kommunikationsutmaningar? Vilka?

Region Blekinge förbereder ständiga kommunikationsinsatser. Allmänheten har ett stort behov av
information. Regionen och Länsstyrelsen Blekinge samt kommuner har samverkat genom
kommunikationsnätverket.

