SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-14
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

10:00-11:00, Odlingen, regionhuset i Kalmar samt digitalt
Angelica Katsanidou (S), ordförande
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande
Johanna Wyckman (L)
Mattias Adolfson (S)
Jimmy Loord (KD)
Martin Kirchberg (SD)
Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Mathias Karlsson, analytiker § 25
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

24-27

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-14
Krisledningsnämnd

§
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-14
Krisledningsnämnd

§
Covid-19, coronavirus
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, redogör för krisledningsnämnden om
lägesbilden i Region Kalmar län gällande spridningen av Covid-19. I länet är
det totalt 78 personer som bekräftats smittade och 24 personer är inlagda på
sjukhus. På Länssjukhuset i Kalmar är det 15 personer inlagda, varav 5 på
IVA. På sjukhuset i Västervik är det 9 personer inlagda, varav 3 på IVA. Ett
nytt dödsfall har inträffat senaste dygnet. På Länssjukhuset vårdas en patient
från Region Sörmland som tagits emot under påskhelgen.
Samordningsarbete sker kontinuerligt med andra aktörer så som
socialstyrelsen, länsstyrelsen, Krissamverkan Kalmar län, Sydöstra
sjukvårdsregionen och länets kommuner. Länsstyrelserna har fått i uppgift
att samordna kommunernas behov av skyddsutrustning.
Inom Region Kalmar län har flera åtgärder vidtagits för att anpassa
verksamheten efter rådande situation. Stort fokus finns, inom alla delar av
organisationen, på arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt samt dialog med facken.
Vidare redovisar Mathias Karlsson, analytiker på regionala
utvecklingsförvaltningen, det faktaunderlag och den statistik som publicerats
på Region Kalmar läns externa webbsida. Statistiken visar pandemins
effekter och påverkan på olika områden inom länet, exempelvis
arbetsmarknaden, kollektivtrafiken, konkurser, riskgrupper samt
sjukskrivningar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-14
Krisledningsnämnd

§

Ärendenummer RS 2020/367

Avgiftsfrihet för samtliga patienter gällande
undersökning, besök och vård avseende Covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att även personer som inte omfattas av
smittskyddslagen men som tillfälligt vistas i Sverige och länet, ska omfattas
av avgiftsfrihet såvitt avser undersökning, besök och fortsatt vård avseende
covid-19. Detta innebär att samtliga som vistas i länet omfattas av
avgiftsfrihet.
Detta ska gälla från och med den 14 april 2020 och tills vidare.
Bakgrund
Undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom som
behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri
för hela befolkningen enligt smittskyddslagen.
Enligt lagen omfattas majoriteten av personer som vistas i länet av denna
kostnadsfrihet, men inte riktigt alla. De som inte omfattas är bland annat
svenskar som är bosatta utomlands, utlänningar vars vistelse i Sverige är
avsedd att vara tillfällig, exempelvis studerande, arbetskraftsinvandrare,
anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, turister samt
EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på
sjukförsäkring från hemlandet. Här är det upp till regionen att själva besluta
om vad som ska gälla.
Med hänsyn till utvecklingen av Covid-19 bör även de personkretsar som
idag inte omfattas av kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen också få
kostnadsfri provtagning, vård och behandling för covid-19 på samma sätt
som övriga för att begränsa smittspridning och därmed underlätta arbetet
med Covid-19.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2020
Protokollsutdrag till: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
primärvårdsförvaltningen, samordning hälso- och sjukvård, regionstab
ekonomi, regionstab kommunikation
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-14
Krisledningsnämnd

§
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Skrivelse från Vårdföretagarna - Säkra vårdkapaciteten hos de privata
vårdgivarna i regionen, RS 2020/367
Regeringsbeslut - Uppdrag att förbereda och vidta åtgärder inom
regionalfondsprogrammen, RS 2020/367
Kortare betalningstid för leverantörsfakturor, RS 20202/367
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Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-04-14 14:50:38 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

21fad400293c4875b6e76e8ac678eaaa

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2020-04-15 08:55:29 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

709bef1a5be44a71b6179282afcccc80

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2020-04-15 09:19:53 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

5978c4802bc24f469ed7b2039b9eeb40
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