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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-03-24
Krisledningsnämnd

§1
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-03-24
Krisledningsnämnd

§2

Ärendenummer RS 2020/367

Covid-19, coronavirus
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Krisledningsnämnden delges en uppdaterad lägesbild av situationen med
COVID-19 inom Region Kalmar län. I nuläget är det 15 personer smittade i
länet och samtliga har koppling till resa utomlands eller till varandra. Ingen
konstaterad samhällssmitta finns i dagsläget. Ett flertal åtgärder har
genomförts för att förbereda verksamheten på olika sätt inför eventuellt fler
smittade. Den särskilda organisation som har etablerats inom Region Kalmar
län samordnar arbetet och har löpande kontakt med andra aktörer så som
socialstyrelsen, länsstyrelsen, länets kommuner och Krissamverkan Kalmar
län.
Krisledningsnämnd

Måndagen den 23 mars beslutade krisledningsnämndens ordförande, tillika
regionstyrelsens ordförande, att krisledningsnämnden ska träda i funktion
från och med den 24 mars 2020.
Krisledningsnämnden fullgör uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Med extraordinär hädelse avses en sådan
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av regionen.
Regionstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd i Region Kalmar län.
Vid allvarlig händelse som är så omfattande att den efter beslut av
arbetsutskottets ordförande bedöms vara en extraordinär händelse, träder
krisledningsnämnden i funktion. Krisledningsnämnden möjliggör ett snabbt
och koordinerat beslutsfattande i de fall där situationen kräver det.
Regionstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd
av den särskilda händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska
upphöra.
Med anledning av COVID-19, vars utveckling innebär en allvarlig störning i
Region Kalmar läns verksamheter beslutar regionstyrelsens ordförande att
aktivera Region Kalmar läns krisledningsnämnd från och med den 24 mars
2020 och tills vidare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-03-24
Krisledningsnämnd

§3

Ärendenummer RS 2020/367

Krisledningsnämndens övertagande av verksamhet
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att från och med den 24 mars 2020 överta
följande nämnders verksamhetsområde, i den utsträckning som bedöms
nödvändig i förhållande till den extraordinära händelsen, utvecklingen av
COVID-19 .


Regionstyrelsen (tillika driftansvarig nämnd för hälso- och
sjukvården)

Beslutet anmäls till regionfullmäktige.
Bakgrund
Krisledningsnämnden fullgör uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Med extraordinär händelse avses en sådan
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av regionen.
Regionstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd i Region Kalmar
län. Med anledning av COVID-19, vars utveckling innebär en allvarlig
störning i Region Kalmar läns verksamheter har krisledningsnämndens
ordförande beslutat att Region Kalmar läns krisledningsnämnd ska träda i
funktion från och med den 24 mars 2020 och tills vidare.
Krisledningsnämnden har därmed att utöva den ledningsfunktion som enligt
lag ankommer på Region Kalmar län vid extraordinära händelser och utgöra
stöd till den regionala ledningen som bibehåller ansvar och uppgifter. Vidare
har nämnden att fatta de övergripande och långsiktiga inriktnings- och
prioritetsbeslut som krävs med anledning av den extraordinära händelsen
samt att i enlighet med krisledningsnämndens reglemente besluta om att
överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhetsområde. I detta ligger
bland annat att prioritera bland verksamheter, omfördela medel och besluta
om ändrad servicenivå.
Krisledningsnämnden föreslås från och med den 24 mars 2020 överta
följande nämnders verksamhetsområde, i den utsträckning som bedöms
nödvändig i förhållande till den extraordinära händelsen


Regionstyrelsen (tillika driftansvarig nämnd för hälso- och
sjukvården)
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Datum

Region Kalmar län

2020-03-24

Övriga nämnders verksamhet fortsätter enligt arbetsordningar, reglementen
och delegationsordningar för Region Kalmar läns politiska organisation.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2020
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2020-03-24
Krisledningsnämnd

§4

Ärendenummer RS 2020/367

Tandvårdsverksamhet till följd av COVID-19
Beslut
Från den 27 mars 2020 och tills vidare ska all planerad, icke akut
tandvårdsverksamhet inom Folktandvårdens kliniker, såväl inom
specialisttandvård och allmäntandvård ställas in och skjutas fram.
Folktandvården får i uppdrag att omgående ställa om verksamheten och
endast erbjuda akut tandvård tills vidare.
Vidare måste även icke akut tandvårdsverksamhet för barn 3-23 år inom de
privata kliniker som har avtal inom Region Kalmar läns ”Vårdval Tandvård
Kalmar län” ställas in och skjutas på. Samtliga avtalsparter inom Vårdval
Tandvård Kalmar län ska omedelbart underrättas.
Beslutet anmäls till regionfullmäktige.
Bakgrund
Med anledning av COVID-19 utveckling har en resursinventering gjorts av
bland annat sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning inom regionen. I det
arbetet har konstaterats att tandvårdsverksamheten är resurskrävande vad
gäller åtgång av material. Då behovet av sjukvårdsmaterialet i nuläget
behövs för att möta behovet inom hälso- och sjukvårdens sjukhusverksamhet
behöver Folktandvårdens verksamhet ställas om och endast omfatta akut
tandvårdsverksamhet, i såväl specialisttandvård som allmäntandvård.
Folktandvården skulle i det fallet klara sig med ca 20-30 % av normal
materialåtgång, vilket väsentligt skulle underlätta för sjukvården i rådande
läge.
Konsekvensen av att planerad verksamhet ställs in är att den akuta
verksamheten som bedrivs i Folktandvårdens regi koncentreras till
allmäntandvårdsklinikerna i
- Berga centrum, Kalmar
- Oskarshamn
- Västervik
Folktandvårdens kontaktcenter övertar all bokning av akuta patienter inom
Folktandvården. Detta gäller de patienter som är symptomfria. Vid
sjukdomssymptom eller konstaterad smitta följs befintliga rutiner, dvs att
dessa patienter behandlas i samverkan med orofacial medicin och infektion.
Regiondirektörens stab, samordning hälso- och sjukvård får i uppdrag att se
över konsekvenserna av beslutet vad gäller ersättningssystemet inom
Vårdval Tandvård Kalmar län och att vidta lämpliga åtgärder, så att
utförarna hålls så skadelösa som möjligt utifrån gällande situation.
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Datum

Region Kalmar län

2020-03-24

Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2020
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Datum

2020-03-24
Krisledningsnämnd

§5

Ärendenummer RS 2020/367

Covid-19, coronavirus
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Beslut – Hantering av VFU Linköpings universitet vårterminen 2020
Beslut – Hantering av VFU under vårterminen 2020
Beslut – Anpassning av verksamhet
Beslut – Besöksförbud
Beslut – Restriktioner
Ordförandebeslut – Aktivering av krisledningsnämnd (anmäls till
regionfullmäktige)
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Angelica Katsanidou

Titel, Organisation
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