SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:00-13.30, Vandraren 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
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare
Sofia Hartz, planeringsdirektör
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

22-25

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-02-08
Krisledningsnämnd

§ 22
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 23

Ärendenummer RS 2021/9

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar om att antalet bekräftade fall
fortsätter att minska i länet, likaså minskar antalet provtagna. Av de som
provtagits är åtta procent positiva. Detta gör att belastningen på sjukvården i
nuläget har minskat.
Kalmar län befinner sig nu i ett nytt läge där klusterutbrott av smitta kan
förekomma, vilket gör att och smittspårningen i länet förstärks samt att
rutiner ses över. Under två veckor skickas tio procent av alla prover som tas i
länet för nationell övervakning och kontroll för att upptäcka eventuella nya
virusvarianter.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om en ny prioriteringsordning för
vaccinering där man sänkt åldern för personer i fas två till 65 år. Alla i länet
som är 80 år eller äldre kommer att erbjudas vaccin först. I denna
åldersgrupp finns cirka 18 000 personer där ungefär hälften redan är
vaccinerade. Under vecka 7 kommer ett personligt brev skickas till dessa
personer med information om hur de ska boka en tid för vaccination. Start av
vaccination sker under vecka 9. För personer som är 70-79 år planeras ett
utskick av personligt brev under vecka 8 och vaccinationsstart sker vecka 10.
För personer som är 65-69 år är planeras samma upplägg men ingen tidplan
finns i nuläget beroende på osäkerheter kring leveranserna av vaccin. En
arbetsgrupp är tillsatt för kommunikationsinsatser gällande vaccinationer av
allmänheten.
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§ 24

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Statistik från MittVaccin visar att det totalt är 15 015 personer som hittills
vaccinerats mot covid-19 i Kalmar län. 13 131 personer har fått dos ett och
1 884 personer har även fått dos två.
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, visar statistik på fördelningen
av vaccinerade mellan de olika åldersgrupperna. Störst andel har vaccinerats
inom åldersgruppen 70+.
Slutligen redovisas beräknat antal personer inom respektive fas utifrån
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning samt beräknat antal vaccindoser
i respektive åldersgrupp.
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