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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-11
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:00, Vandraren, regionhuset i Kalmar
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)
Mattias Adolfson (S), deltar på distans
Jimmy Loord (KD), deltar på distans

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare § 4
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör § 5
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör § 6
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

2-7

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-11
Krisledningsnämnd

§2
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan med tillägg av
beslutsärendet Begäran om aktivering av krislägesavtal.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-11
Krisledningsnämnd

§3

Ärendenummer RS 2020/367

Lägesrapport covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, inleder med att redogöra för
organisationen som har skapats kring arbetet med vaccinering samt
informationsflöden mellan inblandade parter, både internt och externt.
Smittspridningen i länet är just nu den högsta sedan pandemins start i mars
2020, därmed är också belastningen på vården i nuläget hög vilket gör att
hälso- och sjukvårdsförvaltningen skalar upp covid-19-vården. Detta gör att
Region Kalmar län kommer att lämna in begäran om aktivering av
krislägesavtal till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
Från och med den 7 januari rekommenderas resenärer i kollektivtrafiken att
använda munskydd mellan kl. 07.00-09.00 och 16.00-18.00. Kalmar
Länstrafik har gått ut med kommunikation kring detta.
Vaccinering mot covid-19 har inletts i enlighet med överenskommelse med
länets kommuner.
Vidare fortsätter arbetet med antigentester och införandet av dessa i vissa
delar av vården. I första hand ska dessa tester användas vid triagering av
symtomatiska patienter över 18 år vid akutmottagning, samt triagering av
samtliga patienter över 18 år inför inläggning på avdelning inom hälso- och
sjukvården samt psykiatrin. I steg två ska testerna användas för screening av
personal vid hemgång på grund av symptom och vid screening av patienter
som skrivs ut från avdelning för återgång till särskilt boende eller eget
boende med hemsjukvård eller hemtjänst. I ett tredje, och sista steg, ska
dessa antigentester användas vid smittspårning i vård- och omsorgsmiljö.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-11
Krisledningsnämnd

§4
Lägesrapport vaccination
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, informerar
krisledningsnämnden om hur fördelningen av Pfizers vaccin ser ut de
kommande veckorna utifrån antalet doser som levereras. Även en preliminär
fördelning av Modernas vaccin visas.
Vidare följer statistik på antalet brukare som vaccinerats i respektive
kommun, andel per dos för Pfizers vaccin samt prognosticerat läge per
kommun efter två veckor sedan första dosen.
Ett arbete med förberedelser för vaccination av vård- och omsorgspersonal i
länets kommuner pågår just nu. Planerad start för dessa vaccinationer är
under vecka 3 och först vaccineras personal på särskilt boende och personal i
hemtjänst. Det pågår en diskussion via Länsstyrelsen med Previa, Avonova
och Stegeholmshälsan om de kan vara behjälpliga vid vaccinering.
Krisledningsnämnden tar del av statistik gällande antal doser för
personalvaccinering i kommunen under vecka 3, fördelat per kommun
utifrån antalet anställda.
Just nu pågår arbete med att göra en prioriteringslista för vaccination av
Region Kalmar läns personal. I första steget ska cirka 1000 personer av
regionens anställda erbjudas vaccin och vaccineringen av dessa ska
preliminärt vara klart vecka 12 (dos 1 och 2).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-11
Krisledningsnämnd

§5
Lägesrapport länets sjukhus
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redogör för den ansträngda
situation som upplevs inom hälso- och sjukvården. Antalet bekräftade fall av
covid-19 har ökat den senaste tiden och just nu är det fler patienter än
någonsin som behöver sjukhusvård sedan pandemins start.
Det ansträngda läget gör att flera åtgärder måste vidtas inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, bland annat kommer steg 6-8, i tidigare beslutad
omfallsplan, att aktiveras på Länssjukhuset i Kalmar. Sjukhuset i Västervik
tar över högt prioriterade operationer från Länssjukhuset i Kalmar och
eventuellt kommer antalet covid-platser i Västervik ökas i ett senare skede.
För att detta ska gå att genomföra kommer elektiv opererande verksamhet i
Oskarshamn att minskas till ett minimum och medarbetare från Oskarshamns
sjukhus kommer att tjänstgöra i Kalmar respektive Västervik. Elektiv
verksamhet av alla slag minskas ytterligare vid alla sjukhusen och
medarbetare tjänstgör i annan verksamhet. Möjlighet att använda
krislägesavtal krävs, i första hand inom intensivvården och operation på
Länssjukhuset i Kalmar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-11
Krisledningsnämnd

§6

Ärendenummer RS 2020/635

Underrättelse om inledd tillsyn med anledning av
covid-19, Inspektionen för vård och omsorg
Beslut
Krisledningsnämnden antar redovisat yttrande som sitt svar på Inspektionen
för vård och omsorgs beslut angående tillsyn av medicinsk vård och
behandling på särskilt boende för äldre (covid-19).
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnade den 24 november 2020
beslut angående tillsyn av Region Kalmar läns ansvar när det gäller
medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. I tillsynen har
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bland annat granskat om det gjorts
individuella bedömningar avseende behov av vårdnivå för dessa
personer och om de fått den vård och behandling de haft behov av.
IVO begär med stöd av 7 kap. 20 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL,
att Region Kalmar län lämnar svar på det som framkommit i tillsynen och
redovisar genomförda eller planerade åtgärder. I bilaga redovisas Region
Kalmar läns yttrande över IVOs beslut.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län delar IVOs bedömning i tillsynen att det i några fall i
patientjournal saknas dokumentation på några av punkterna som IVO gjort
nedslag kring, samt att vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt
boende och som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 i några
fall inte varit möjlig att följa på grund av brister i primärvårdens
patientjournaler.
I yttrandet redovisas åtgärder som omedelbart vidtagits, bland annat har
rutiner och riktlinjer gåtts igenom och kommunicerats till berörda chefer på
Region Kalmar läns hälsocentraler. Vidare redogörs också för planerade
korrigerande åtgärder på lång och kort sikt, exempelvis planeras
kompetenshöjande insatser för läkare och medicinska sekreterare gällande
dokumentation och brytpunktssamtal. I yttrandet framkommer också hur
Kalmar Läns Länsgemensamma ledning i samverkan (LGL) ska arbetar för
att successivt förbättra vården för de sköra äldre i Kalmar län.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021
2. Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs beslut angående tillsyn
av medicinsk vård och behandling på särskilt boende för äldre (covid-19)
3. Beslut IVO – Region Kalmar län
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Datum

Region Kalmar län

2021-01-11

Protokollsutdrag till: Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
Primärvårdsförvaltningen, Samordning hälso- och sjukvård, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-11
Krisledningsnämnd

§7
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 2021, Sveriges
kommuner och regioner, SKR


Tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR och antigentester

Läkemedel, provtagning och vaccin 2020 med anledning av Covid-19,
coronavirus


Vaccinationsplan vid coronapandemin 2021 Kalmar län, version 1

Skrivelse från Sverigedemokraterna till krisledningsnämnden 2021-01-11 Rehabilitering för personer som haft covid-19-infektion, RS 20201/9
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Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2021-01-13 14:34:35 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

66ce82d7a4284732a086aa2b67455c1c

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2021-01-13 14:47:54 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

b6a1501dfa294aad95bcb88ab5c7ffe2

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2021-01-13 15:32:23 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

132941239fc5494db19f31d104e16852
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