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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-25
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:00, Keramikern i regionhuset, 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
Stefan Bragsjö, basenhetschef samrehab söder § 13
Magnus Hellström, basenhetschef rehab norr § 13
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare § 15
Sofia Hartz, planeringsdirektör § 15
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

12-17

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-25
Krisledningsnämnd

§ 12
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-25
Krisledningsnämnd

§ 13
Rehabilitering covid-19-patienter
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Stefan Bragsjö, basenhetschef Samrehab, och Magnus Hellström,
basenhetschef rehab söder, redogör för rehabiliteringsprocessen kring covid19-patienter med utgångspunkt i frågorna som nämns i
Sverigedemokraternas skrivelse, daterad den 8 januari 2021.
I mars/april 2020 arbetade verksamheten fram en rutin för rehabilitering av
covid-19-patienter när man insåg att många av dessa patienter har ett stort
behov av rehabilitering. Alla patienter som skrivs ut efter att ha vårdats för
covid-19 blir kontaktade två, fyra, sex, åtta och tolv veckor efter utskrivning
för uppföljning och avstämning. Det är dock en utmaning för vården att
identifiera och skapa samordning kring personer som haft covid-19 som inte
varit inlagda för sjukhusvård men ändå har ett rehabiliteringsbehov.
Samverkan med kommunerna gällande rehabilitering för covid-19-patietner
har fördjupats under årets gång och regelbundna träffar hålls. Det finns
utmaningar kring samverkan då rehabiliteringen är uppdelad mellan
regionens och kommunens verksamhet, men arbete kring detta sker
kontinuerligt.
Även samarbetet med Region Östergötland och Region Jönköpings län i
Sydöstra sjukvårdsregionen pågår och fungerar väl.
--I och med denna föredragning anses Sverigedemokraternas skrivelse, daterad
den 8 januari 2021, angående rehabilitering för personer som haft covid-19infektion vara besvarad.
Handling
Skrivelse från Sverigedemokraterna daterad den 8 januari 2021
Protokollsutdrag till: Sverigedemokraterna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-25
Krisledningsnämnd

§ 14
Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar krisledningsnämnden
situationen i Kalmar län gällande smittspridningen av covid-19. Förra
veckan, vecka 3, var antalet smittade 570 personer, något färre än veckan
innan. Under vecka 3 analyserades 3 925 covid-19-tester, och av dessa var
16 procent positiva. Cirka hälften av provtagningskapaciteten utnyttjades
under veckan.
I dagsläget vårdas 51 personer på sjukhus för covid-19 varav sju personer på
IVA. Läget är stabilt på sjukhusen men det är en fortsatt hög nivå och den
ordinarie verksamheten är kraftig påverkad.
Det finns ett känt fall av den muterade virusvarianten i länet.
Kommunikationsenheten kommer att gå ut med information om detta senare
idag. Den nationella övervakningen utökas för att upptäcka nya
virusvarianter.
Arbete pågår för att fortsätta utveckla användningen av antigentester som ett
komplement till övrig provtagning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-25
Krisledningsnämnd

§ 15
Lägesbild vaccination
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, och Sofia Hartz,
planeringsdirektör, redogör för nuläget kring vaccinering mot covid-19 och
visar statistik på konsekvenser av förändrade leveranser per månad.
Statistik från MittVaccin visar antalet personer som vaccinerats per vecka.
Totalt har 7 603 personer vaccinerats i länet fram tills idag. Det är främst
personer inom åldersgruppen 70+ som har vaccinerats, vilket är i enlighet
med planeringen.
Slutligen visas statistik om andel vaccinerade per kommun i länet och antalet
kvarvarande omsorgstagare som inte vaccinerats i respektive kommun.
Några kommuner har vaccinerat alla sina omsorgstagare och vissa
kommuner har fortsatt arbete att göra.
Under vecka 3 har 411 personer vaccinerats av arbetsmiljö och hälsa samt
infektionskliniken, 578 personer har vaccinerats på hälsocentraler och 2 422
personer har fått sin vaccindos av den kommunala vården i länet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-25
Krisledningsnämnd

§ 16

Ärendenummer RS 2021/12

Avgiftsfrihet för vissa sjukresor i samband med
vaccination mot covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar att vaccinering mot Covid-19 under pågående
pandemivaccinationsinsats 2021 berättigar till avgiftsfri sjukresa, med
bil/specialfordon, för invånare i Kalmar län med hemtjänst (ej inskrivna i
hemsjukvård) samt till invånare i Kalmar län med LSS-insatser (exklusive i
LSS boende).
Kostnaderna finansieras genom statsbidrag för covid-19.
Beslutet gäller till och med den 31 december 2021 eller tills annat beslut
fattas.
Bakgrund
Krisledningsnämnden har beslutat att vaccination mot covid-19 ska vara
avgiftsfri för invånarna i Kalmar län, detta under pågående
pandemivaccinationsinsats 2021.
I Region Kalmar läns regelverk för sjukresor framkommer att resor för
vaccination som huvudregel inte anordnas och/eller ersätts.
Lagen om resekostnadsersättning för sjukresor öppnar upp för att resor inom
område för vaccination kan omfattas men att det är upp till varje region att
fatta beslut om detta.
Krisledningsnämnden har beslutat om en avgiftsfrihet för vaccination mot
Covid-19 med syfte att uppnå en hög täckningsgrad bland befolkningen. Mot
bakgrund av detta föreslås också att vaccinering mot Covid-19 under
pågående pandemivaccinationsinsats 2021 berättigar till avgiftsfri sjukresa,
med bil/specialfordon, för invånare i Kalmar län med hemtjänst (ej inskrivna
i hemsjukvård) samt till invånare i Kalmar län med LSS-insatser (exklusive i
LSS boende).
Kostnaden för fria sjukresor i samband med Covid-19 vaccineringen
kommer att beräknas senare och finansieras genom statsbidrag.
Beslutet gäller till och med 31 december 2021 eller tills annat beslut fattas.
--Ärendet har behandlats på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 21
januari 2021. Nämnden har föreslagit krisledningsnämnden att vaccinering
mot covid-19 under pågående pandemivaccinationsinsats 2021 berättigar till
avgiftsfri sjukresa, med bil/specialfordon, för invånare i Kalmar län med
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Datum

Region Kalmar län

2021-01-25

hemtjänst (ej inskrivna i hemsjukvård) samt till invånare i Kalmar län med
LSS-insatser (exklusive i LSS boende).
Handling
Tjänsteskrivelse från Kollektivtrafiknämnden Avgiftsfrihet för vissa
sjukresor i samband med vaccination mot covid-19
Protokollsutdrag till: Kalmar länstrafik, Regionstab Ekonomi, Samordning
hälso- och sjukvård, Primärvårdsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-25
Krisledningsnämnd

§ 17
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 2021, RS 2021/6


Cirkulär 21:06 - Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra
spridning av Covid-19



Cirkulär 21:07 Förlängning av överenskommelse om
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till
riskgrupper under coronapandemin



Cirkulär 21:08 - Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BALavtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2021-01-27 15:59:58 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

acf7331cea67452583964d53bee36f29

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2021-01-27 16:26:23 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

73d60e5282624404a56f5ed3cc034fd9

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2021-01-27 16:51:54 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

0c7191e3e7d0446d832fd9bc324ff2ce
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