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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-14
Krisledningsnämnd
Tid och plats

13:00 – 13.50, Odlingen, regionhuset i Kalmar

Beslutande

Angelica Katsanidou (S), ordförande
Christer Jonsson (C), vice ordförande
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
Johanna Schelin, hållbarhetschef
Marie Nilsson, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

102-104

Ordförande

Angelica Katsanidou

Justerare

Malin Sjölander

Sekreterare

Marie Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-10-14
Krisledningsnämnd

§ 102
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-10-14
Krisledningsnämnd

§ 103

Ärendenummer RS 2020/367

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen om lägesbild covid-19 till
protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, redovisar aktuellt lägesbild över covid19. I dagsläget är det en patient inneliggande på vårdavdelning. Kalmar län
har lägst antal bekräftade fall per 100 000 invånare i Sverige just nu. De
senaste veckorna ser man dock en liten ökning av bekräftade fall och risken
finns att det kan gå fort uppåt. Drygt 31 000 pcr-provtagningar är nu
genomförda i länet. Regionen har ett provtagningssystem i balans, det är
inga väntetider för den som loggar in på 1177.se och beställer på
förmiddagen.
Antikroppstestningen har nu varit igång sedan den 29 september på samtliga
hälsocentraler i länet, det är dock lägre tryck än förväntat. 2 070
provtagningar har gjorts sedan starten och kapaciteten är cirka 450 prov per
dag för allmänheten. Det finns planer på att provta medarbetare i samma
linje som allmänheten från och med november.
Familjekarantän drogs igång förra veckan, innebärande att familjen sätts i
karantän 7 dagar beräknat från provtagningsdatumet om någon i samma
hushåll har testats positivt för covid-19. Familjekarantän sker på uppmaning
av behandlade läkare inom smittspårningsenheten.
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Datum

2020-10-14
Krisledningsnämnd

§ 104

Ärendenummer RS 2020/367

Utvärdering av krishantering covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen om utvärdering av krishantering
covid-19 till protokollet.
Bakgrund
Johanna Schelin, hållbarhetschef, redovisar en delrapport över utvärderingen
av krishantering covid-19. En tillsatt arbetsgrupp jobbar sedan mitten av maj
med utvärderingen. Omfattningen av utvärderingen är hanteringen av
pandemin i egen verksamhet med start då smittskydd fick första signalen om
covid-19. Fokus på utvärderingen är organisationens förmåga,
kommunikation, hantering av medarbetarfrågor, förbrukningsmaterial och
intern samverkan. Utvärderingen omfattar kopplingen till externa
intressenter som exempelvis Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, MSB,
Försvarsmakten med flera.
Effektmål för alla beslut och åtgärder är bland annat, information till
allmänheten, uppdaterade riktlinjer inom vård och på boenden, restriktioner
på grupp eller samhällsnivå, provtagning, smittspårning samt omställning av
verksamhet.
Arbetet framåt kommer bland annat att fokusera på att tidslinjen för
krisfasen fastställs, att få en kronologisk beskrivning av fasen, vilka åtgärder
och beslut som kan tänkas vara avgörande/betydelsefulla för
händelseutvecklingen och ytterligare intervjuer. Dessutom kommer man att
delta i länsstyrelsen med flera utvärdering parallellt.
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Marie Nilsson

Titel, Organisation

Regionsekreterare, Region Kalmar län

Datum & Tid

2020-10-15 10:47:02 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46702238809)

Identifikations-id

7b2c80b27a84429cadcb8828775de8fb

Namn

Malin Sjölander

Titel, Organisation

Regionråd, Region Kalmar län

Datum & Tid

2020-10-15 11:08:07 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

47c188a8ddfd4715b039dc8dca18fc96

Namn

Angelica Katsanidou

Titel, Organisation

Regionstyrelsens ordförande, Region Kalmar län

Datum & Tid

2020-10-16 14:30:22 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

c2cbe9b506514c73b7a5d4d16522d762
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