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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-28
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

11:00-12:00, Odlingen
Angelica Katsanidou (S), ordförande
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande
Jimmy Loord (KD), närvarar på distans
Mattias Adolfson (S)
Johanna Wyckman (L)
Martin Kirchberg (SD)
Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör § 32
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

31-36

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-28
Krisledningsnämnd

§ 31
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-28
Krisledningsnämnd

§ 32
Lägesrapport Covid-19
Beslut
Krisledningsnämndens noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar om de senaste siffrorna för
region Kalmar län gällande smittade och inlagda patienter. Totalt är 37
personer är inlagda på sjukhus, 28 på vårdavdelning på Länssjukhuset i
Kalmar och tre personer på IVA. På sjukhuset i Västervik är fem personer
inlagda på vårdavdelning och en person på IVA. Totalt har tio personer
avlidit i länet till följd av covid-19.
Krisledningsnämnden informeras också om att Folktandvården öppnar
ytterligare en klinik i Nybro den 4 maj för akuttandvård.
Vidare fortsätter samverkansarbetet mellan Region Kalmar län, länets
kommuner, Krissamverkan Kalmar län och Länsstyrelsen. Samverkan sker i
olika nätverk med olika syften. Även nationell samverkan sker i stor
utsträckning gällande läkemedel, skyddsmaterial och IVA-platser.
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redogör för de scenarier som
Folkhälsomyndigheten tagit fram och som beskriver ett kommande förlopp
av antalet smittade personer samt vilken beredskap regionerna ska upprätta i
antal vård- och IVA-platser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-28
Krisledningsnämnd

§ 33
Digitala vårdmöten och e-tjänster 1177
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
På grund av smittspridningen av covid-19, i världen, Sverige och i länet har
medborgarnas behov av information ökat markant. Lina Isaksson,
kommunikationsdirektör, redogör för besöksstatistiken på 1177.se under
mars månad både nationellt och på Region Kalmar läns sida samt sidan
”Läget i Kalmar län” på regionens webbsida. Även antalet genomförda
digitala vårdmöten har ökat kraftigt de senaste månaderna, både kontakter
från sjukhusen men också mellan förvaltningarna.
Vidare informeras krisledningsnämnden om statistik för ärenden i etjänsterna som också ökar. Flest nya ärenden rör förnyelse av recept samt
tjänsten Kontakta mig, där invånaren kan skicka ett meddelande till berörd
mottagning gällande allmänna ärenden och inte medicinsk bedömning.
Slutligen redogör Lina Isaksson för den chattbot och det självskattningstest
som finns på den externa webbsidan där invånare kan få svar på vissa frågor
om coronaviruset.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-28
Krisledningsnämnd

§ 34
Samverkan med länets kommuner
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ann-Katrin Wilhelmsson, samordnare länsgemensam ledning, redogör för
det samverkansarbete som Region Kalmar län bedriver tillsammans med
länets kommuner kring covid-19. Länsgemensam ledning fick i uppdrag att
starta ett nätverk för detta arbete i befintliga strukturer för samordning vid
utskrivning, individuell planering och rehabilitering.
I arbetet används Samarbetsportalen och regelbundna möten genomförs för
att samordna nya uppkomna frågor bland annat med medicinskt ansvariga
sjuksköterskor, verksamhetschefer, vårdhygien/smittskydd och länsgruppen
för hab/rehab, digitalt stöd samt med Krissamverkan Kalmar län.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-28
Krisledningsnämnd

§ 35

Ärendenummer RS 2020/367

Anpassning av verksamhet inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner redovisad planering för
verksamhetsanpassningar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen till följd
av covid-19.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta med
omställningsarbetet av verksamheten i enlighet med redovisad planering.
Bakgrund
Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag för regionerna som visar hur
en samhällsspridning av covid-19 skulle påverka behovet av vårdplatser.
Folkhälsomyndigheten har kommit med två scenarier. Det första scenariot
går i korthet ut på att Region Kalmar län har ett behov av cirka 100
vårdplatser och cirka 30 intensivvårdsplatser. Det andra scenariot innebär ett
behov av cirka 200 vårdplatser och cirka 50 intensivvårdsplatser.
Förvaltningen har i såväl det första som i det andra scenariot planerat utifrån
beräkningar som innebär att vårdtiderna är uppskattade till slutenvård
allvarligt tillstånd 8 dagar, post-IVA-vård 5 dagar och IVA-kritiska 14 dagar.
Baserat på Folkhälsomyndighetens underlag och utvecklingen av covid-19smittspridningen är förvaltningens scenarioplanering uppdelad i olika steg
och fokuserar på inrättande av särskilda covid-19-avdelningar. Varje sjukhus
och Diagnostiskt centrum har utöver detta separata planer utifrån
scenarierna.
Intensivvårdsplatser

Intensivvård är en komplex verksamhet med stora krav på resurser för att
kunna bedriva meningsfull verksamhet. Detta gäller i synnerhet lokaler,
utrustning och personal med rätt kompetens. Förvaltningens slutsats är att
fortsätta säkra ovanstående för det första scenariot och att det andra scenariot
kräver hjälp från andra regioner.
Vårdplatser

Förvaltningen har i dagsläget cirka 150 lediga vårdplatser per dygn. Det
finns alltså kapacitet att förbereda ytterligare enheter för covid-19-vård och
en fördjupad samverkan mellan sjukhusen behövs.
Inriktningen för de sedan tidigare planerade vårdplatserna i Oskarshamn
måste nu fastställas (scenario-1). Förvaltningens förslag är att flytta icke
covid-19-vård till Oskarshamns sjukhus, vilket kommer att ge sjukhuset en
förbättrad funktion samtidigt som de andra sjukhusen blir avlastade. Att
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Datum

2020-04-28

Region Kalmar län

inrätta covid-19-vård vid Oskarshamn sjukhus som saknar
intensivvårdsplatser skulle kunna innebära en väsentlig patientsäkerhetsrisk.
Anpassning av verksamheten

Förvaltningens planering för scenario-2 innebär att intensivvården utökar sin
kapacitet med covid-19-platser fortlöpande utifrån behov och plan för varje
patient med avsikt att nå de 32 platserna som motsvarar behovet i scenario-1.
För att kunna möta behovet i scenario-2 kommer hjälp av andra regioner att
behöva avropas, eftersom verksamheten då har nått taket för sin kapacitet för
att kunna bedriva en meningsfull intensivvård. Ett organiserat samarbete
mellan landets alla intensivvårdsavdelningar finns nu etablerat med hjälp av
SKR och Socialstyrelsen med dagliga avstämningar. Vidare har
transportmöjligheter koordinerats på nationell nivå med flyg, helikopter och
ambulans.
Vård som kan anstå antingen avbokas eller ombokas.
Omställning av sjukhusen till covid-19-vård sker på följande sätt:
A.

Covid-sluss upprättas vid samtliga tre sjukhus triageringstält ställs upp
vid akuten. Covid-19- vårdplatser inrättas på infektionskliniken i
Kalmar

B.

Inrättning av cirka 60 covid-19-vårdplatser på sjukhusen i Kalmar och
Västervik. Oskarshamn förbereder för att öppna en avdelning med
huvudsaklig geriatrisk inriktning för 16 vårdplatser. Länssjukhuset i
Kalmar planerar för flytt av geriatrisk avdelning till Oskarshamn

C.

Ytterligare cirka 40 (100 totalt) covid-19-vårdplatser inrättas på
sjukhusen i Kalmar och Västervik. Oskarshamns sjukhus öppnar en
avdelning med huvudsaklig geriatrisk inriktning för 16 vårdplatser.

D.

Ytterligare cirka 45 (145 totalt) covid-19-vårdplatser inrättas på
sjukhusen i Kalmar och Västervik.

E.

Ytterligare cirka 30 (170 totalt) covid-19- vårdplatser inrättas på
sjukhusen i Kalmar och Västervik.

F.

Ytterligare cirka 40 (210 totalt) covid-19- vårdplatser inrättas på
sjukhusen i Kalmar och Västervik.

För ovanstående planering är de första 100 vårdplatserna detaljplanerade
(gjordes klart inom ramen för scenario 1 men alla är inte öppnade än). För de
tillkommande 70 vårdplatserna är resurserna identifierade och
detaljplanering kommer inledas.
För de sista 40 platserna är inledande planering och identifiering av
nödvändiga resurser att påbörjad.

Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2020
Protokollsutdrag till: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Samordning hälsooch sjukvård, Regionstab HR, Primärvårdsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-04-28
Krisledningsnämnd

§ 36
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:


Information från Säkerhetspolisen avseende Covid-19 och
säkerhetsskydd, RS 2020/367



Svar på hemställan om stöd med skyddsutrustning till kommunerna
från Länsstyrelsen, RS 2020/367



Information från Skatteverket med anledning av Corona, RS
2020/367



Öppet brev till regionerna angående Coronavirusets effekter på
länsmuseernas verksamhet, RS 2020/367



Uppdrag om att bistå med insatser med anledning av coronavirusets
effekter på regioner och näringsliv, RS 2020/367



Förlängning av restriktioner – beslut, RS 2020/367



Uppdrag post Covid-19 – beslut, RS 2020/367
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