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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-14
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:00, Keramikern i Regionhuset, Kalmar eller digital närvaro
Angelica Katsanidou (S), ordförande, deltar på distans
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
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare § 127
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

125-130

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-14
Krisledningsnämnd

§ 125
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-14
Krisledningsnämnd

§ 126

Ärendenummer RS 2020/367

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regiondirektör Ingeborg Eriksson redogör för krisledningsnämnden att det i
dag är 28 personer som är inlagda för vård av covid-19, 24 patienter finns på
Länssjukhuset i Kalmar och 4 patienter är inskrivna på Västerviks sjukhus.
Det sker fortfarande en hög smittspridning i hela länet och förra veckan
konstaterades 640 positiva fall i Kalmar län. I dagsläget är det 14 procent av
de provtagna som är positiva, förra veckan var det 10 procent.
Smittspårningen fortsatt är prioriterad och att statistik visar att 25 procent av
alla hushållskontakter testar positivt inom 14 dagar efter att någon i hushållet
konstaterats ha covid-19.
Antigentester ska fungera som komplement till PCR-provtagningen och i
nuläget arbetar man med att kartlägga användningsområden för dessa tester.
Startdatum för denna provtagning är inte klart ännu.
Den 18 december har Folkhälsomyndigheten bjudit in till dialogmöten och
scenarioplanering för fortsatt utveckling av pandemin där Region Kalmar län
kommer att delta.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-14
Krisledningsnämnd

§ 127
Aktuell lägesrapport vaccination
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, inleder med att beskriva sitt
uppdrag som vaccinationssamordnare vilket är att förbereda så att
vaccineringen omedelbart ska kunna starta när godkänt vaccin levererats till
regionen, och genom att arbeta utifrån befintlig struktur och pågående
arbetsgrupper utveckla och förtydliga organisationen för arbetet med
vaccinationen mot Covid-19. Vaccinationssamordnaren ska också bland
annat samordna planeringen av vaccineringen, vara Region Kalmar läns
talesperson i frågor som rör Covid-19 och ansvara för dialogen gentemot
länets kommuner.
Vidare informeras krisledningsnämnden om den vaccinationsplan för Region
Kalmar län som håller på att sammanställas. Vaccinationsplanen ska omfatta
bland annat de olika vaccinernas egenskaper och tillgång, personalbehov,
lämpliga utförare inom och utanför organisationen, Folkhälsomyndighetens
besked och information och eventuellt behov av externa lokaler och externa
aktörer.
Slutligen nämns Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning vilken är den
som regionen utgår ifrån samt överenskommelsen mellan regionerna och
staten som tydliggör ansvarsfördelningen och ersättningen som regionerna
får för varje genomförd vaccinering.
I dagsläget är målbilden att ha vaccinerat klart individer i grupperna 1-4
(personer på särskilt boende, hemtjänst- och omsorgspersonal,
hushållskontakter, personal inom hälso- och sjukvård, personer över 70 år
samt övriga riskgrupper) innan sista april med start under första halvan av
januari samt att ha vaccinerat individer i övriga grupper (personer mellan 1969 år) innan sista juni.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-14
Krisledningsnämnd

§ 128

Ärendenummer RS 2019/898

Medborgarförslag om att Region Kalmar län ska
ansluta sig till SMS-livräddning
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att avtal med SOS-alarm om tjänsten SMSlivräddare ska tecknas tidigast i april 2021 på grund av läget med covid-19.
Bakgrund
Den 2 april 2020 beslutade regionfullmäktige att ge regiondirektören i
uppdrag att teckna avtal med SOS-alarm kring tjänsten SMS-livräddare. Av
olika skäl har avtalstecknandet dragit ut på tiden. Ett tilläggsavtal är
framtaget och avtalsdiskussion pågår och kan inom kort börja gälla. Ett
tecknande av avtal innebär att tjänsten kan tillhandahållas via Region Kalmar
län genom SOS alarm.
SMS-livräddare bygger på att enskilda invånare genom en applikation i
telefonen ställer sig till förfogande vid larm om hjärtstopp. När larm om
hjärtstopp till inkommer till SOS-alarm får den som är ansluten och som
befinner sig inom ett närområde till hjärtstoppet - en notis i sin telefon.
Invånaren ombeds via notis vara behjälplig vid hjärtstoppet i väntan på
blåljuspersonal (ex ambulans, polis, räddningstjänst) och avgör själv om
denne kan ta sig till platsen för att påbörja kompressioner.
Under tiden som avtalsdialogen har pågått har frågan uppstått kring
lämpligheten att införa och starta tjänsten samtidigt som pandemin pågår,
med tanke på smittorisk och eventuella behov av skyddsutrustning. Efter
hörande av andra regioner har alla regioner utom en pausat tjänsten under
pandemitoppen i våras. Därefter har vissa gått igång igen och i nuläget
pausar tre regioner av sju anslutna utlarmningen av frivilliga SMS-livräddare
på grund av rådande pandemi.
För att komma igång med användandet krävs en stor insats med
marknadsföring och information, samt eventuell HLR-utbildning
(utbildningar just nu pausade) för att värva SMS-livräddare. Effekten av
denna insats riskeras att tappas om man senare gör en paus. Dessutom är
risken att man ger dubbla signaler till våra invånare med budskapet om att
hålla avstånd och inte samlas i grupp med nya människor, samt
kommunikationskampanj för att värva SMS-livräddare.
Anslutningskostnaden för tjänsten uppgår till 425 000 kronor exklusive
moms och driftskostnaden uppgår till 51 400 kronor exklusive moms per
månad.
Vid en sammanvägd bedömning föreslås att avtal tecknas tidigast i april
2021 på grund av covid-19.
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Datum

Region Kalmar län

2020-12-14

Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2020
Protokollsutdrag till: Regionstab Lärande och förnyelse, Regionservice
upphandling, Samordning hälso- och sjukvård, Regionstab Ekonomi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-14
Krisledningsnämnd

§ 129

Ärendenummer RS 2020/1232

Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering
mot covid-19, meddelande 15/2020 från SKR:s styrelse
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att godkänna Sveriges Kommuner och
Regioners rekommendation gällande kostnadsfrihet av vaccinering mot
covid-19.
Bakgrund
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i en skrivelse daterad den 8
december rekommenderat Sveriges regioner att erbjuda alla som bor eller
stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19 enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendation. SKR rekommenderat regionerna
också att godkänna och omgående tillämpa denna rekommendation.
Krisledningsnämnden i Region Kalmar län har den 7 december beslutat att
vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfri för invånarna i Kalmar län
under pågående pandemivaccinationsinsats 2021. Krisledningsnämnder i
Region Kalmar län ställer sig alltså bakom SKRs rekommendation om
kostnadsfrihet av vaccinering mot cpvid-19.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 december 2020
2. Rekommendation om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19
Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, Regionstab Ekonomi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-12-14
Krisledningsnämnd

§ 130
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningnämnden för kännedom:
Personalfrågor och arbetsmiljö med anledning av Covid-19, coronavirus, RS
2020/679


Beslut om särskilda ersättningar under jul och nyår på grund av rådande
pandemi

Skrivelse från Linda Fleetwood (V) angående vaccinering, RS 2020/367
Läkemedel, provtagning och vaccin med anledning av Covid-19,
coronavirus, RS 2020/678


Brev till Region Kalmar län angående covid-19 vaccin,
Folkhälsomyndigheten

Regeringsbeslut och information samt regeringens uppdrag till andra
myndigheter med anledning av Covid-19, coronavirus, RS 2020/67


Utbetalning av medel till regionerna för förberedelse till genomförande
av vaccination mot covid-19, Socialdepartementet
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-12-22 15:09:11 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

92204673e11642238a0f233eee44abda

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2020-12-22 15:57:51 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

8f603c97960a43eea175cb6991760f06

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2020-12-22 17:27:57 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

a03d36f3833f43fabb13530154de3db1
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