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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-07
Krisledningsnämnd

§ 16
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan med tillägg av ärende
gällande psykiatriförvaltningens planering vid ökad belastning.
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2020-04-07
Krisledningsnämnd

§ 17
Covid-19, coronavirus
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar krisledningsnämnden om
situationen i Kalmar län gällande spridningen av Covid-19. Region Kalmar
län har totalt 57 personer bekräftats smittade och 21 personer vårdas på
sjukhus. På Länssjukhuset i Kalmar är 19 patienter inlagda, varav fyra
personer på IVA. På sjukhuset i Västervik är två personer inlagda, varav en
person som vårdas på IVA. Fem personer i länet har dött till följd av Covid19.
Sedan sju veckor tillbaka har en särskild organisation varit etablerad som
tillsammans med linjeorganisationen och SÄBE-organisationen samordnar
och arbetar med händelseutvecklingen. Samverkan och avstämningar med
andra aktörer så som socialstyrelsen, länsstyrelsen och Krissamverkan
Kalmar län men även länets kommuner sker kontinuerligt. Troligtvis
kommer antalet smittade och personer som behöver vård att öka de
kommande veckorna.
Flera övergripande förändringar inom olika delar av organisationen har
gjorts för att på bästa sätt förbereda och ställa om verksamheten för eventuell
ökad belastning på sjukvården i Region Kalmar län. Inom organisationen
arbetar man också kontinuerligt med bland annat tillgång på
skyddsutrustning och upphandlingar av material, intern och extern
kommunikation, arbetsrätt och dialog med facken, transporter samt
utbildningsinsatser för personal.
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§ 18

Ärendenummer RS 2020/367

Tillfällig justering av rörlig ersättning inom ramen för
Vårdval Tandvård inom Kalmar län
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att inom Vårdval Tandvård Kalmar län ska
ersättningsmodellen tillfälligt justeras under 2020 och ersättning avseende
april månad och framåt ska utgå utifrån hur läget såg ut 27 mars 2020.
Bakgrund
Till följd av pandemin Covid-19 har verksamheterna inom Vårdval
Tandvård påverkats i hög utsträckning och tillåter nu enbart akut tandvård
till de patienter som omfattas av vårdvalet, allmäntandvårdspatienter 3-23 år.
Detta påverkar intäkterna för enheterna då deras ersättning baseras på att de
listade barnen blivit undersökta inom ett visst tidsförlopp. Ett uppdrag som
nu inte går att fullfölja.
Ersättningarna inom ramen för vårdvalet består av rörlig och fast ersättning
samt prestationsbaserad ersättning. Den prestationsbaserade ersättningen
utgår först vid utförd prestation, dessa prestationer kan inte genomföras när
verksamheten behöver ställa om för att hantera pandemin Covid-19. Den
fasta och den rörliga ersättningen påverkas av den uppkomna situationen
eftersom båda dessa delar fryser inne för de patienter som inte undersökts i
tid. Patienter som inte har undersökts i tid kommer att öka på grund av den
uppkomna situationen. För att vårdgivarna ska hållas så ekonomiskt
skadelösa som möjligt behöver därmed vissa åtgärder vidtas.
Mot bakgrund av detta föreslås att ersättningen exklusive den
prestationsbaserade betalas ut avseende april månad och framåt utefter hur
läget såg ut 27 mars 2020.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2020
Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, Folktandvården,
Regionstab ekonomi
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§ 19

Ärendenummer RS 2020/367

Tillfällig avgift för distanskontakt med tandläkare
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att Folktandvården tillfälligt, för patienter
från och med 24 års ålder, ska införa en avgift om 200 kronor för
distanskontakt med tandläkare.
Avgiften ska gälla från och med april 2020 tills vidare.
Bakgrund
Inom hälso- och sjukvårdens öppenvård tas en avgift om 200 kr ut för
distanskontakt via video, telefon eller annan teknik. Vårdkontakten ska vara
överenskommen och ersätta ett fysiskt besök. Avgift tas ut för alla bokade
kontakter, men inte kontakter på vårdens eget initiativ. Avgiften tas inte
heller ut för sjukvårdsrådgivning. Motsvarande avgift finns inte inom
tandvården.
Med anledning av rådande läge på grund av Covid-19-pandemin bör
smittade eller konstaterat sjuka tandvårdspatienter i första hand ha en
distanskonsultation med tandläkare för att avgöra om vården kan anstå eller
om patienten skall komma in fysiskt på besök, alternativt receptförskrivning
av läkemedel. Distanskonsultationer är även aktuellt för friska patienter,
särskilt riskgrupper samt patienter 70 år eller äldre.
Med anledning av detta föreslås att en avgift, motsvarande hälso- och
sjukvårdens avgift för distanskontakter, införs på 200 kronor för patienter
från och med 24 års ålder.
Avgiften föreslås gälla från april månad och tills vidare.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2020
Protokollsutdrag till: Folktandvården, Regionstab ekonomi, samordning
hälso- och sjukvård
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§ 20

Ärendenummer RS 2020/367

Tillfällig ersättning för digitala vårdmöten samt
telefonsamtal för privata vårdgivare med vårdavtal
enligt LOU
Beslut
Privata vårdgivare med vårdavtal upphandlade enligt lag om offentlig
upphandling inom Region Kalmar län får från och med den 1 april 2020 och
tills vidare ersättning för digitala vårdmöten och telefonsamtal som ersätter
fysiska besök enligt följande:


Fysiska besök som digitalt vårdmöte (ljud och bild) när det är
medicinskt möjligt. Ersättningen uppgår till 100 procent av
normalarvode i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning
samt förordningen om fysioterapi.



Telefonbesök, i de fall där digitalt vårdmöte inte är möjligt.
Ersättningen uppgår då till 50 procent av normalarvode i enlighet
med förordningen om läkarvårdsersättning samt förordningen om
fysioterapi.

Bakgrund
Till följd av pandemin Covid-19 har behov uppstått att kunna möta patienter
i andra former än fysiska besök för att minska smittspridning. Nationella
taxan, som ligger till grund för ersättning till vårdgivare med vårdavtal,
saknar möjlighet till ersättning för digitala vårdmöten samt telefonkontakter
som ersätter besök.
För att underlätta för vårdgivarna i rådande pandemisituation och möjliggöra
fortsatta patientmöten på annat sätt genomförs denna tillfälliga förändring.
Krav

Ersättning utgår för digitalt vårdmöte eller telefonsamtal då kontakten
ersätter ett fysiskt besök. Ersättning utgår inte för sjukvårdsrådgivning.
Vårdkontakten ska innehållsmässigt motsvara ett öppenvårdsbesök och
vårdkontakten ska journalföras.
Vårdkontakten ska ske inom ramen av ordinarie verksamhet. Vårdgivaren får
inte anlita extern leverantör som utför enbart digitala kontakter.
Åtkomst till digitala vårdtjänster ska föregås av stark autentisering för både
invånare och vårdpersonal genom säker inloggning. Det är vårdgivaren som
ansvarar för att tjänsten som används uppfyller Datainspektionens krav på
stark autentisering.
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Region Kalmar län

2020-04-07

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2020
2. Möjligheter till ersättning för digitala vårdmöten och telefonsamtal för
privata vårdgivare med ersättning kopplade till nationella taxan
Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, regionstab ekonomi
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§ 21

Ärendenummer RS 2020/367

Politiska sammanträden
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att beredningar, utskott och brukarråd med
flera ställs in till och med den 31 maj 2020.
Bakgrund
Den 17 mars gjordes en överenskommelse mellan de politiska partierna i
Region Kalmar län gällande politiska sammanträden. Överenskommelsen
gällde i ett första skede under mars och april 2020. Den innebar bland annat
att sammanträden för beslutande instanser och budgetberedning upprätthålls
och genomförs enligt plan. Innehållsmässigt skulle fokus vara på
beslutspunkter, inte informationsärenden. Beredningar, utskott och brukarråd
med flera skulle ställs in.
Överenskommelsen har förlängts och gäller till och med den 31 maj 2020.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2020
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli, regionstyrelsen

ProSale Signing Referensnummer:
862288
8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-07
Krisledningsnämnd

§ 22

Ärendenummer RS 2020/367

Psykiatriförvaltningens planering vid ökad belastning
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner redovisad planering för
verksamhetsanpassningar inom och psykiatriförvaltningen till
följd av Covid -19.
Bakgrund
Psykiatriförvaltningen har, som en del i sin handlingsplan för pandemi
eller annan akut situation, tagit fram en plan för hur slutenvård och
öppenvård inom psykiatriförvaltningen anpassar sin verksamhet för att klara
vårduppdraget.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2020
2. Anpassning vid ökad belastning inom psykiatriförvaltningen
Protokollsutdrag till: Psykiatriförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen, samordning hälso- och
sjukvård
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§ 23
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Beslutsunderlag modell för köp av nationellt säkerhetslager
Skrivelse Behov av stöd till Kultursektorn - Covid -19
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner SKR 2020


Cirkulär 20:16 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet
ingående organisationer, Sveriges kommuner och regioner SKR



Cirkulär 20:15, Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs
förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående
organisationer, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Beslut RUN pres 2020-04-03 Stöd till små och medelstora företag
Remissvar - Remiss - Utkast till lagrådsremiss Ett tillfälligt bemyndigande i
smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar Covid-19
Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till
skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av
Covid-19
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