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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-09
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:30-14:00, Utflykten, regionhuset i Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande
Johanna Wyckman (L), deltar på distans
Martin Kirchberg (SD)
Linda Fleetwood (V)
Mattias Adolfson (S)
Jimmy Loord (KD), deltar på distans

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

108-109

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-09
Krisledningsnämnd

§ 108
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner mötets föredragningslista.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-11-09
Krisledningsnämnd

§ 109

Ärendenummer RS 2020/367

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Smittspridningen ökar i hela Kalmar län och i dagsläget är det 15
inneliggande patienter som vårdas för covid-19, ingen på IVA. I helgen har
två personer avlidit. Cirka 320 bekräftade fall inom länet förra veckan.
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar krisledningsnämnden att
testkapaciteten är på max och 8200 prover i veckan analyseras. Det går inte
att öka testkapaciteten ytterligare med anledning av logistiken kring
testningen. Region Kalmar län har sedan ett par dagar tillbaka gått ut med
information i sociala medier och uppmanar till en ansvarsfull testning, det
vill säga att endast personer med symptom ska beställa och genomföra ett
test.
Den ökade smittspridningen gör att belastningen på smittspårningsteamet är
stor. Det är smittspårning inom hälso- och sjukvård, på både patienter,
brukare och personal, som prioriteras. Från och med denna vecka förstärks
smittspårningsenheter med ytterligare resurser.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår arbete för att ställa om vården
enligt gällande rutiner för att möta ett större antal covidpatienter med behov
av sjukhusvård.
Lokala allmänna råd

Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten har en tät dialog kring
eventuellt införande av lokala allmänna råd i Kalmar län. Dialog sker också
med länets kommuner om vad detta skulle innebära. Det finns en
kommunikationsplan att utgå från när råden träder i kraft.
Vaccination

Ingeborg Eriksson avslutar med att redogöra kring framtagandet av ett
vaccin mot covid-19. Det pågår omfattande klinisk forskning och tio vaccin
är just nu i den tredje, och sista, fasen innan godkännande. Förhoppningen är
att de första doserna kan vara tillgängliga under första kvartalet av 2021. Det
sker nationell samordning för planeringen av vaccination och det pågår både
nationella och regionala förberedelser dom Region Kalmar län följer
löpande.
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Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-11-10 13:43:02 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

02086d537a4246c78fa1701ab7e7dcb2

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2020-11-10 14:15:00 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

2fb4f68785b7499e9309fa68ba1a1129

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2020-11-16 00:52:36 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

e67c5121dec74f70ac3994e5c96ab25c
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