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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-05
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

10:00-11:00, Odlingen, regionhuset i Kalmar
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
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör § 39
Lars Mattsson, ekonomidirektör § 40
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt

Paragrafer

37-42

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-05-05
Krisledningsnämnd

§ 37
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg;
beslut om möten med beredningar och utskott under juni månad.
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§ 38
Lägesrapport Covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Krisledningsnämnden får information om smittspridningen inom Sverige och
inom Region Kalmar län. Totalt i Sverige är det över 22 000 bekräftade
smittade, 2 700 dödsfall och 1 543 personer får eller har fått intensivvård. I
Kalmar län den 4 maj var 35 personer inlagda på sjukhus, varav fem
personer på IVA. På Länssjukhuset i Kalmar vårdas 27 personer, varav tre på
IVA. På sjukhuset i Västervik vårdas tre personer, varav två på IVA. Totalt
har tolv dödsfall inträffat på grund av covid-19. Det finns i dagsläget 186
bekräftat smittade personer i länet.
Folkhälsomyndigheten menar att det är en stor osäkerhet i utvecklingen
framåt i Kalmar län, stor variation i antal dagliga fall. Man kan inte skatta
vare sig ökande eller avtagande trend. Inom Region Kalmar län finns i
dagsläget ledig kapacitet av såväl vård- som IVA-platser. Sjukvården
förbereder sig fortsatt enligt plan för att antalet covid-19-patienter som
behöver vård kan komma att öka.
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§ 39

Ärendenummer RS 2020/367

Omställningsarbetet i primärvården
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör, redogör för det omställningsarbete som
genomförts vid primärvårdsförvaltningen för hanteringen av covid-19. Bland
annat har mötesstrukturen för både olika chefs- och ledningsgrupp,
stabsmöten och förvaltningsråd samt scenariogrupp ändrats och skalats upp.
Avstämningar med privata vårdgivare inom hälsoval sker dagligen.
Primärvården arbetar utifrån inriktningen med att säkerställa tillgänglighet
och förtydliga vårdflöden samt minimera smittspridning bland personal och
patienter. För att säkerställa tillgängligheten och förtydliga vårdflöden har
man identifierat prioriterade arbetsuppgifter samt de arbetsuppgifter som kan
senareläggas. Tillgänglighet och bemanning har också stärkts genom
samverkan mellan olika primärvårdsenheter (kallat tvilling- och
trillingenheter), att använda digitala arbetssätt, tillämpning av
prioriteringsriktlinjer och genom flera åtgärder öka tillgänglig personal.
För att minimera smittspridning har förvaltningen beslutat om särskilda
förhållningsregler som ska följas samt att förslag till hantering av patienter
med luftvägsinfektionssymtom har tagits fram. Riktlinjer gällande
skyddsutrustning finns och nivån på skyddsåtgärder utgår från den bedömda
aktuella vårdsituationen och är anpassad till det kunskapsläge som råder
kring smittspridning av Coronavirus. Särskilda riktlinjer för
skyddsutrustning vid handläggning av patient med luftvägsinfektion finns
också.
Slutligen redovisar Niklas Föghner de arbetssätt som under denna
krissituation har skapat framgång och som personalen inom förvaltningen,
även fortsättningsvis, kommer att arbeta vidare med på ett eller annat sätt.
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§ 40

Ärendenummer RS 2020/367

Lägesrapport ekonomi
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Lars Mattsson, ekonomidirektör, redogör för den skatteunderlagsprognos
som kommit från Sveriges kommuner och regioner, SKR, samt visar statistik
av prognosen med utgångspunkt i regionplanen. Ekonomienheten följer
noggrant de ekonomiska konsekvenserna i verksamheterna på grund av
covid-19.
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§ 41

Ärendenummer RS 2020/367

Möten med beredningar och utskott under juni månad
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att möten med nedanstående politiska
instanser genomförs under juni månad.
Bakgrund
Den 7 april 2020 beslutade krisledningsnämnden att förlänga
överenskommelsen att beredningar, utskott och brukarråd med flera ställs in
till och med den 31 maj 2020, på grund av covid-19.
Det föreslås nu att vissa instanser, som sedan tidigare har planerade möten
under juni månad, genomförs enligt nedanstående planering:
3 juni – Beredningen för hållbarhet och folkhälsa
4 juni – Beredningen för hälso- och sjukvård
9 juni – Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa
9 juni – Beredningen för invånarfrågor
Personalutskott, datum ännu inte bestämt
Samtliga möten kommer att genomföras digitalt mellan kl. 09.00-12.00.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2020
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli
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§ 42
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
 Cirkulär 20:19, Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal
gällande hantering av semester för semesteråret 2020, Sveriges
kommuner och regioner SKR
 Cirkulär 20:20, Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
 Skrivelse från Sveriges Kommuner och Regioners ordförande Anders
Knape, Varje dag och varje vecka innebär en hård prövning för oss alla i
Sverige
 Beslut om inköp av Propofol från Norge till Svensk intensivvård
 Utfärda presentkort till samtliga länets invånare, skrivelse från Martin
Kirchberg (SD)
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Namn
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