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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-19
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

10:00-11:20, Odlingen, regionhuset i Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande, närvarar på distans
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande, närvarar på distans
Jimmy Loord (KD)
Mattias Adolfson (S), närvarar på distans
Johanna Wyckman (L), närvarar på distans
Martin Kirchberg (SD)
Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef § 52
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

49-53

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-05-19
Krisledningsnämnd

§ 49
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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Datum

2020-05-19
Krisledningsnämnd

§ 50
Lägesrapport Covid-19 gällande rehabiliteringen
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Magnus Hellström, basenhetschef rehab söder, och Stefan Bragsjö,
basenhetschef samrehab norr, informerar krisledningsnämnden om hur
rehabiliteringens verksamhets- och resursplanering ser ut för covid-19.
Bland annat har fokus varit på extra ledning och styrning i och med
regelbundna avstämningar med förstalinjen-chefer och träffar med
verksamhetsansvariga tjänstepersoner i länets kommuner varje vecka.
Regelbunden kontakt sker också med kontaktpersoner inom Sydöstra
sjukvårdsregionen.
Krisledningsnämnden får information om den rehabscreeening som sker på
avdelningen där man bedömer rehabiliteringsbehovet för patienter som haft
covid-19. Bedömningen görs efter litet, medel eller stort
rehabiliteringsbehov. Sedan följer en rad åtgärder beroende på patientens
behov efter utskrivning. En plan för uppföljning av dessa patienter finns där
de som bedömts ha ett medelstort behov av rehabilitering blir uppringda av
en kontaktperson cirka två veckor efter utskrivning för att stämma av
behovet på nytt och eventuellt bli erbjuden mer rehabilitering. Har man på
avdelningen bedömt att patienten har ett stort behov av rehabilitering görs en
individuell vårdplan och en kontaktperson utses för att följa upp patienten
efter utskrivning. Denna rehabiliteringsplan har tagits fram i nära samverkan
med kommunerna och primärvården.
Allt eftersom vården fått mer kunskap kring sjukdomens olika förlopp har
förståelsen för patienternas behov av rehabilitering ökat. Många patienter
blir andningspåverkade en lång tid efteråt och ett stort behov av
rehabilitering kan uppkomma en tid efter utskrivningen. Region Kalmar län
upp varje patient som har varit inneliggande för covid-19, även de patienter
som vårdats innan detta arbetssätt med bedömning på avdelning införts.
Slutligen redogör Magnus Hellström för den digitala omställningen inom
rehabiliteringen som uppkommit under denna period. Fokus ligger på den
digitala plattformen för stöd och behandling som möjliggör digitala
mottagningsbesök.
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Datum

2020-05-19
Krisledningsnämnd

§ 51
Lägesrapport Covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Region Kalmar län har i dagsläget 34 patienter inlagda för vård av covid-19,
33 av dessa finns på Länssjukhuset i Kalmar och en på sjukhuset i Västervik.
Tre patienter vårdas på IVA i Kalmar.
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, redogör för krisledningsnämnden för det
uppdaterade arbetet med en nationell strategi för utökad diagnostik av covid19 som Folkhälsomyndigheten redovisade den 5 maj. Strategin innebär
provtagning för personer inom prioritetsgrupp 2 – personal inom hälso- och
sjukvård och kommunal omsorg som uppvisar symtom. En övergripande
riktlinje för utökad provtagning håller på att tas fram och bygger på flera
steg där omfattningen av provtagningen regleras av tillgången på reagens
och provtagningsmaterial. Eventuellt kommer riktlinjen börja gälla från och
med den 25 maj 2020 då provtagningarna kan starta. En arbetsgrupp är
etablerad tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen för att arbeta
vidare med PCR-provtagning (provtagning för pågående infektion) för
utökade grupper samt serologi (provtagning av antikroppar).
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§ 52

Ärendenummer RS 2020/367

Stegvis öppning av tandvårdsverksamhet
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner redovisad planering för stegvis öppning av
Folktandvårdens verksamhet.
Vidare beslutar krisledningsnämnden att tandvårdsverksamhet för barn 3-23
år inom de privata kliniker som har avtal inom Region Kalmar läns ”Vårdval
Tandvård Kalmar län” också får öppnas stegvis enligt samma principer som
gäller för Folktandvården.
Samtliga avtalsparter inom Vårdval Tandvård Kalmar län ska omedelbart
underrättas.
Regiondirektören får i uppdrag att löpande följa upp beslutet.
Bakgrund
Krisledningsnämnden beslutade den 24 mars 2020 att från den 27 mars 2020
och tills vidare skulle all planerad, icke akut tandvårdsverksamhet inom
Folktandvårdens kliniker, såväl inom specialisttandvård och allmäntandvård
ställas in och skjutas fram på grund av Covid-19. Beslutet omfattade även
icke akut tandvårdsverksamhet för barn 3-23 år inom de privata kliniker som
har avtal inom Region Kalmar läns ”Vårdval Tandvård Kalmar län”.
Omställningen av Folktandvårdens verksamhet till att enbart omfatta akut
tandvårdsverksamhet för att möta det ökade behovet av skyddsmaterial inom
hälso-och sjukvården har genomförts. Verksamheten är för närvarande
koncentrerad till fyra allmäntandvårdskliniker. På specialisttandvården tas
akuta misstänkt smittade och konstaterat smittade av Corona emot.
Folktandvården har under perioden som varit klarat sig med ca 25 procent av
normal materialåtgång vilket var målet. Materialförsörjningen av
skyddsmaterial har stabiliserats sedan mars månad även om full
buffertkapacitet av vissa material inte är uppnådd.
Konsekvensen av den genomförda omställningen är att befintliga vårdköer
till tandvården ökat kraftigt och att planerad vård som skjutits upp riskerar
att leda till akut vård i allt högre grad. Länsinnevånarnas munhälsa försämras
i paritet med nedstängningens omfattning och tid.
För att mildra dessa konsekvenser föreslås tandvårdsverksamheten stegvis
öppnas upp från och med den 1 juni 2020 enligt nedan.
Plan
Från och med den 1 juni 2020 utökas tandvårdsverksamheten gradvis från
nuvarande läge där enbart akut tandvård utförs till att även omfatta tidigare
planerad uppskjuten vård inom specialisttandvård och allmäntandvård. Detta
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Datum

Region Kalmar län

2020-05-19

gäller såväl Folktandvårdens verksamhet som tandvårdsverksamhet för barn
3-23 år inom de privata kliniker som har avtal inom Region Kalmar läns
”Vårdval Tandvård Kalmar län”.
Uppföljning av verksamheternas materialförbrukning och regionens behov
görs regelbundet och nivån på verksamheten anpassas efter detta.
Initialt kommer uppskjuten planerad vård som kan leda till akuta tillstånd att
prioriteras samt akut tandvård. Inga undersökningar eller nya behandlingar
kommer att påbörjas innan full återstart. Patienterna ska färdigbehandlas på
så få antal besökstillfällen som möjligt för att minimera materialförbrukning.
--Ärendet föredrogs av Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef.

Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2020
Protokollsutdrag till: Folktandvården, Regionstab ekonomi, Samordning
hälso- och sjukvård, Regionservice, Regionstab HR
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§ 53
Anmälningsärende
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärende anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:


Samlad lägesbild 18 maj 2020, Länsstyrelsen Kalmar
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-05-28 13:55:42 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

eb257d21810e4c5b977c783ed7547356

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2020-05-28 14:08:00 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

10b1ea498cd04027b27c34bf7145957d

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2020-05-28 21:48:08 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

58d161bb922f4220988e2f3dfced5cb9
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