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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-09
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:00-14:00, Odlingen eller digitalt
Angelica Katsanidou (S), ordförande, närvarar på distans
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande, närvarar på distans
Jimmy Loord (KD), närvarar på distans
Johanna Wyckman (L)
Martin Kirchberg (SD)
Linda Fleetwood (V), närvarar på distans
Mattias Adolfson (S), närvarar på distans

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör § 69
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

68-71

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm

ProSale Signing Referensnummer: 899885

2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-09
Krisledningsnämnd

§ 68
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.

ProSale Signing Referensnummer: 899885

3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-09
Krisledningsnämnd

§ 69
Lägesrapport covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, redogör för krisledningsnämnden om
nuläget i Kalmar län gällande spridningen av covid-19. 3877 personer är
provtagna i länet, varav 411 personer är bekräftat positiva. 19 personer
vårdas på sjukhus, varav tre på IVA i respirator. Ingen patient från annat län
vårdas i Region Kalmar län.
Krisledningsnämnden får också information om antalet bekräftade och
provtagna fall inom Region Kalmar län och statistik över antalet nya
inskrivna patienter per dag. Slutligen visar Ingeborg Eriksson ett diagram
över vilka provtagningsorsaker som rapporterats för de som provtagits,
exempelvis patient inom slutenvård, vårdpersonal i kommun eller patient i
särskilt boende.
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redogör för den planering
som vidtagit med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens
sommarscenario utifrån förändrade reserestriktioner.
Ingeborg Eriksson ger även ett muntligt svar på de frågor kring palliativ vård
som ställts av Martin Kirchberg (SD).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-09
Krisledningsnämnd

§ 70

Ärendenummer RS 2020/367

Tillfällig ersättning för digitala vårdmöten samt
telefonbesök för privata vårdgivare med etablering
Beslut
Med stöd av 5 a § förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning samt
4 a § i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi beslutar
krisledningsnämnden att följande ersättning ska gälla för
fysioterapeuts/läkares digitala vårdmöten samt telefonsamtal som ersätter
besök för privata vårdgivare med etablering.


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 och de behov som uppstått att kunna möta
patienter i andra former än fysiska besök för att minska smittspridning har
regeringen den 20 maj 2020 fattat beslut om två tillfälliga paragrafer i
förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning samt i förordningen
(1994:1120) om ersättning för fysioterapi. Paragraferna möjliggör att en
fysioterapeuts/läkares behandling även får genomföras genom digitala
vårdmöten i den utsträckning det är lämpligt, om direkt kontakt med
patienter bör undvikas på grund av risk för spridning av det virus som
orsakar covid-19. Regionen får besluta om ersättning och villkor för denna.
Med stöd av dessa paragrafer föreslås att Region Kalmar län inför en
tillfällig ersättning. Sveriges kommuner och regioner har lämnat en
rekommendation som innebär en ersättning om 500 kr för läkare och 275 kr
för fysioterapeut. SKR har förhandlat med läkarförbundet och
fysioterapeuterna men inte nått någon överenskommelse.
För Region Kalmar läns del föreslås samma ersättningsnivåer gälla för
digitala vårdmöten och telefonbesök som krisledningsnämnden tidigare
beslutat gälla för vårdgivare med vårdavtal. Detta innebär att
-

ersättning för digitalt vårdmöte uppgår till 100 procent av
normalarvode (motsvarar 382 kr för fysioterapeut och mellan 8601107 kr för läkare beroende på specialitet)
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Datum

2020-06-09

Region Kalmar län

-

ersättning för telefonbesök som ersätter ett fysiskt besök med 50
procent av normalarvode

Villkor

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.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2020
Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, Regionstab ekonomi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-09
Krisledningsnämnd

§ 71
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:


Rekommendation om ersättning för digitala vårdtjänster till
vårdgivare verksamma enligt den nationella taxan



Uppdrag att stödja regionernas samordning av hälso- och
sjukvårdsresurser under sommaren 2020



Uppdrag att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig
testning för covid-19



Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning
för covid-19
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-06-17 16:43:29 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

1c49253e77bf4cd4b5f7e83b1418f427

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2020-06-17 16:46:43 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

367076bd35e54028b987dae891a7ceab

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2020-06-17 18:19:58 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

a80231cf923848a89cde655b0cc8be8b
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