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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

10:00-11:00, Vandraren, regionhuset i Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande
Christer Jonsson (C), vice ordförande, närvarar på distans §§ 86-87, §§ 90-93
Malin Sjölander (M), vice ordförande
Johanna Wyckman (L)
Martin Kirchberg (SD)
Linda Fleetwood (V)
Mattias Adolfson (S)
Jimmy Loord (KD)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare § 87
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör § 89
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

86-93

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-08-20
Krisledningsnämnd

§ 86
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-08-20
Krisledningsnämnd

§ 87
Aktuellt smittskyddsläge
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin informerar krisledningsnämnden om
det aktuella läget i Kalmar län gällande spridning av covid-19. Statistik visar
att antalet inneliggande patienter och patienter som behövt IVA-vård för
covid-19 har minskat. Det finns risk att klusterutbrott ökar framöver nu när
skolor startar och arbetsplatser bemannas igen efter sommaren.
Region Kalmar läns smittspårningsteam arbetar aktivt med smittspårning vid
varje konstaterat fall av covid-19 i syfte att förhindra ytterligare spridning.
Att Region Kalmar län därutöver har infört hög kapacitet för provtagning
möjliggör sammantaget för regionen att effektivt att identifiera och begränsa
kommande utbrott.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-08-20
Krisledningsnämnd

§ 88

Ärendenummer RS 2020/367

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar krisledningsnämnden om att
PCR-proverna i Kalmar län ökar och således även antalet positiva provsvar.
Provtagning beställs fortfarande via 1177/ Vårdguidens e-tjänster. Under
sommaren har provtagningsstationer funnits i turistorterna Vimmerby,
Löttorp och Borgholm för att möta ett eventuellt ökat behov av provtagning
bland besökare. Detta var en tillfällig lösning under sommarmånaderna och
kommer från den 21 augusti 2020 att tas bort.
Gällande serologisk provtagning för antikroppstestning fortsätter Region
Kalmar län arbetet med att säkerställa kapacitet och logistik inför ett brett
införande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-08-20
Krisledningsnämnd

§ 89
Sjukhusens planering
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, visar statistik gällande
tillgänglighet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen under 2019 respektive
2020 och redogör för hur covid-19 påverkat olika parametrar av
tillgänglighet.
I dagsläget pågår planering för hur covidvården ska bli en integrerad del i
vanliga strukturer. Verksamheternas flöden ses över för att denna planering
ska kunna hålla en längre tid. I en eventuell kommande fas med ökad
smittspridning finns kapacitet inom sjukvården att ta emot fler
covidpatienter.
Slutligen informeras krisledningsnämnden om att besöksförbud och
restriktioner inom sjukvården kvarstår för att minska smittspridningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-08-20
Krisledningsnämnd

§ 90

Ärendenummer RS 2020/681

Upphävande av beslut om borttagande av avgifter vid
uteblivet besök/sen avbokning vid akut sjukdom och
förkylningsliknande symptom
Beslut
Krisledningsnämnden upphäver regionstyrelsens presidiums beslut från den
16 mars 2020 gällande avgiften vid uteblivet besök från och med den 20
augusti 2020.
Bakgrund
Regionstyrelsens presidium beslutade den 16 mars 2020 att ta bort avgiften
vid Uteblivet besök och för sen avbokning på grund av akut sjukdom och
förkylningsliknande symptom. Beslutet gällde tills vidare och för all vård
finansierad av Region Kalmar län.
Idag är uteblivet besök eller sen avbokning belagt med en avgift på 200
kronor per besök eller motsvarande kontakt. I Region Kalmar läns
avgiftshandbok finns möjligheten att ta bort denna avgift, bland annat vid
akut sjukdom. Upphävandet av regionstyrelsens presidiums beslut innebär
att eventuellt borttagande av avgift för uteblivet besök eller sen avbokning
hanteras i varje enskilt fall enligt den tidigare rutinen.
Krisledningsnämnden aktiverades från den 24 mars 2020, och övertog då
beslutsansvaret för regionstyrelsens verksamhet i förhållande till
utvecklingen av COVID-19.
Det föreslås att krisledningsnämnden upphäver regionstyrelsens presidiums
beslut från den 16 mars 2020 att ta bort avgiften vid Uteblivet besök och för
sen avbokning på grund av akut sjukdom och förkylningsliknande symptom.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2020
2. Regionstyrelsens presidiums beslut den 16 mars 2020 - Borttagande av
avgifter vid uteblivet besök/sen avbokning vid akut sjukdom och
förkylningsliknande symptom
Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, Regionstab ekonomi,
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-08-20
Krisledningsnämnd

§ 91

Ärendenummer RS 2020/681

Ersättning inom Hälsoval Kalmar län för serologisk
provtagning för antikroppspåvisning av Sars-Cov-2
Beslut
Ersättningssystemet inom Hälsoval Kalmar kompletteras med en ersättning
om 700 kr per provtagning vid serologisk provtagning.
Beslutet gäller från och med 20 augusti 2020 till och med den 31 december
2020.
Bakgrund
Till följd av den nationella strategin för provtagning kopplat till pandemin
covid-19 har Region Kalmar län beslutat om regionala riktlinjer. Av dessa
följer att serologisk provtagning ska utföras av länets primärvård.
Ersättningssystemet inom Hälsoval Kalmar län behöver därför kompletteras
med en ersättning för detta arbete. Ersättningen ska täcka kostnaden för
arbetstid, provtagningsmaterial och eventuell skyddsutrustning vid
provtagning och föreslås uppgå till 700 kr per provtagning.
Beslutet gäller från och med den 20 augusti 2020 till och med den 31
december 2020.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 18 augusti 2020

Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, Regionstab ekonomi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-08-20
Krisledningsnämnd

§ 92

Ärendenummer RS 2020/367

Svar på skrivelse från Sverigedemokraterna med
anledning av coronautbrottet vid Västerviks sjukhus
Beslut
Krisledningsnämnden besvarar skrivelsen från Martin Kirchberg (SD) med
redovisat yttrande.
Bakgrund
I en skrivelse har Martin Kirchberg (SD) ställt följande frågor angående
konstaterad smittspridning vid Västerviks sjukhus.
1. Har gällande hygien- och skyddsrutiner följts på den aktuella
avdelningen?
2. Vad görs för att säkerställa att vi inte får ytterligare fall av
smittspridning inom sjukvården, vid Västerviks sjukhus såväl som
vid andra sjukhus och hälsocentraler inom Region Kalmar län?
3. Hur påverkar det inträffade vid Västerviks sjukhus möjligheten till
fullgod bemanning?
4. Hur påverkar det inträffade andra patienters sjukvård ifråga om t.ex.
uppskjutna åtgärder?
5. Hur påverkas disposition och tillgång till vårdplatser inom Västerviks
sjukhus?
Yttrande

De hygien- och skyddsrutiner som finns för verksamheten har följts på den
aktuella avdelningen vid Västerviks sjukhus. Följsamhet har skett både
utifrån basala hygienrutiner och klädregler samt riktlinjen för provtagning
och diagnostik rörande covid-19 i Kalmar län som innebär att alla
inneliggande som skrivs ut från slutenvård till särskilt boende,
korttidsboende, LSS-boende eller eget boende med hemsjukvård eller
hemtjänst ska provtas med PCR provtagning. Denna screening-provtagning
genomfördes och resulterade i att man fann den smittade covid-19-patienten.
Verksamheten fortsätter arbeta enligt de rutiner som finns (vårdhygien,
skyddsutrustning, provtagning). Smittskyddsenheten och tillhörande
smittspårningsenheten är också viktiga delar i arbetet med att kartlägga och
finna eventuell smittspridning.
I det korta perspektivet har smittspridningen liten påverkan på möjligheten
till fullgod bemanning då det för tillfället är sommarneddragningar. Antal
vårdplatser kan påverkas utifrån hur stort antal smittad personal som finns.
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Datum

Region Kalmar län

2020-08-20

I dagsläget har smittspridningen ingen påverkan på andra patienters
sjukvård.
Sedan intagningsstoppet införts på avdelningen är det färre vårdplatser och
därmed ett litet ökat antal utlokaliserade patienter. Västerviks sjukhus har
hanterat det inom den egna verksamheten och har inte behövt använda sig av
vårdplatser på annat sjukhus i regionen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2020
2. Skrivelse från Sverigedemokraterna daterad den 13 augusti 2020
Protokollsutdrag till: Sverigedemokraterna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-08-20
Krisledningsnämnd

§ 93
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:


Personalfrågor och arbetsmiljö med anledning av Covid-19,
coronavirus
-

Råd för att hålla avstånd på jobbet – nytt beslut

-

Restriktivitet resor, kurser och konferenser – nytt beslut
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-08-25 14:30:03 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

efa24bc406d1463a8185973d7e287779

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2020-08-25 14:45:48 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

0f6464ccb2c641b9b79dcdca9391bf11

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2020-08-27 20:35:36 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

cb7daa622df8412c8b0d74317af48ef2

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
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