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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-07
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:00, Jätten Regionhuset i Kalmar eller digitalt deltagande
Angelica Katsanidou (S), ordförande
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande, deltar på distans
Johanna Wyckman (L), deltar på distans
Martin Kirchberg (SD), deltar på distans
Linda Fleetwood (V), deltar på distans
Mattias Adolfson (S), deltar på distans
Jimmy Loord (KD), deltar på distans

Tjänstepersoner

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

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

119-124

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-07
Krisledningsnämnd

§ 119
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-07
Krisledningsnämnd

§ 120

Ärendenummer RS 2020/367

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar information till protokollet.
Bakgrund
I nuläget är det 36 personer inlagda på sjukhus för vård av covid-19, 29
personer vårdas på Länssjukhuset i Kalmar och sju personer i Västervik. Av
patienterna på Länssjukhuset vårdas sju på IVA, varav tre i respirator.
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar krisledningsnämnden om att
smittspårningsenheten nu organisatoriskt är placerat under Diagnostiskt
centrum, DC. Smittspårningsteamet är förstärkt med ytterligare bemanning
och trots hög belastning fungerar det väl. Region Kalmar län har fått
nationell uppmärksamhet kring för smittspårningsenhetens sätt att arbeta.
Testkapaciteten är i dagsläget i balans och det pågår arbete för att kunna öka
upp kapaciteten framöver. Eventuellt kan en minskning i smittspridningen
ses, men det är för tidigt att säga i dagsläget.
Gällande antigentester fortsätter arbetet att ringa in användningsområden och
eventuellt startdatum.
Vaccination

Senare ikväll kommer överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och
regioner, SKR, och staten. Vaccinationsprocessen kommer ställa höga krav
på samverkan mellan regioner och kommuner.
Svevac är på väg att avvecklas och istället kommer registrering av
vaccination göras i Mittvaccin. Även kommunerna i länet kommer använda
sig av detta system.
Marie Ragnarsson har tillsats som vaccinationssamordnare och det kommer
startas en särskild organisation kring vaccinationsfrågan.
Ingeborg Eriksson redovisar de prioriteringsområdena som är nu gällande för
vaccinering samt statistik på antal ärenden till 1177.se, e-tjänster och digitala
vårdmöten.
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§ 121

Ärendenummer RS 2020/681

Ersättning inom Hälsoval Kalmar län för serologisk
provtagning (antikroppstest)
Beslut
Ersättningssystemet inom Hälsoval Kalmar kompletteras med en ersättning
om 500 kr per provtagning vid serologisk provtagning.
Beslutet gäller från och med 1 januari 2021 till och med den 31 december
2021.
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 serologisk provtagning ska utföras av länets primärvård.
Krisledningsnämnden beslutade den 20 augusti 2020 om en komplettering av
ersättningssystemet för serologisk provtagning för året 2020. Ersättningen
bestämdes till 700 kronor per provtagning.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har härefter den 20
november 2020 gjort en överenskommelse gällande ersättning till regionerna
för provtagning även 2021, varför ett nytt beslut gällande ersättning för
serologisk provtagning till primärvården behöver fattas.
Schablonersättningen för serologitest har sänkts från 750 till 550 kronor i
överenskommelsen och därmed föreslås ersättningen till primärvården
sänkas från 700 till 500 kronor per provtagning. I ersättningen ingår
kostnaden för arbetstid, provtagningsmaterial och eventuell skyddsutrustning
vid provtagning.
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2021 till den 31 december 2021.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2020
Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, Regionstab ekonomi
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§ 122

Ärendenummer RS 2020/681

Avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19
Beslut
Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfri för invånarna i Kalmar län
under pågående pandemivaccinationsinsats 2021.
Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra
regioner, men som tillfälligt arbetar eller studerar inom Kalmar län, eller
personer från andra länder som av liknande skäl eller asylskäl uppehåller sig
i Kalmar län.
Beslutet anmäls till regionfullmäktige.
Bakgrund
Coronaviruset SARS-Cov-2 blev under våren 2020 klassad som en pandemi.
Vaccin mot covid-19 är under utveckling. Folkhälsomyndigheten kommer
att ta fram rekommendationer för vilka personer som ska erbjudas
vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst
behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först.
Regionen har påbörjat arbetet med att ta fram strategier, planer och
förberedelser inför kommande vaccination av länets befolkning. En
vaccinationssamordnare har tillsatts från och med november 2020 med
ansvar för genomförande av kommande covid-19 vaccination av länets
befolkning i enlighet med Folkhälsomyndighetens strategier och i samverkan
med den regionala smittskyddsenheten.
För att uppnå en hög grad av vaccinationstäckning föreslås att regionen
erbjuder vaccination mot covid-19 utan avgift.
En första leverans av vaccin beräknas i nuläget att finnas tillgänglig från och
med mitten av januari 2021.
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2021 till den 31 december 2021.
Regeringen aviserade den 4 december 2020 att avgiftsfrihet ska gälla för
vaccinering mot covid-19 för alla medborgare i Sverige. Något nationellt
beslut harbeslut har ännu inte fattats.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2020
Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, Regionstab ekonomi
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§ 123
Delegationsbeslut
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande delegationsärenden anmäls till krisledningsnämnden:


Yttrande över Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att
förhindra smitta av covid-19
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§ 124
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Regeringsbeslut och information samt regeringens uppdrag till andra
myndigheter med anledning av Covid-19, coronavirus, RS 2020/677


Utbetalning av medel till regionerna för en särskild satsning på
krisstöd samtalsstöd, traumastöd m.m. till hälso- och
sjukvårdspersonal med anledning av spridningen av covid-19,
Socialdepartementet

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, RS
2020/892


Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner för 2020 (omgång
1) att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård
respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

Uppdaterad riktlinje - Förhållningssätt för minskad risk för spridning av
SARS-CoV-2 i vårdmiljö
Remiss - Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta
av covid-19, RS 2020/1215
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-12-22 07:42:43 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

49147ce955824cf8aa49f03a79c18bd3

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2020-12-22 09:01:19 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

2cc4498937154ca3a803ee4b42e6906a

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2020-12-22 17:07:53 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

fbc1eca1b06b44828b9f9952c6b71a6e
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