SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-15
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

13:30-14:00, 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
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

25-28

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-02-15
Krisledningsnämnd

§ 25
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-02-15
Krisledningsnämnd

§ 26

Ärendenummer RS 2021/9

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, redogör för krisledningsnämnden om det
aktuella läget i Kalmar län.
Antalet bekräftade fall fortsätter att minska och har gjort så sedan vecka 1.
Även antal provtagna individer har successivt minskat, vilket förmodas bero
på en kombination av mindre smittspridning av covid-19, en minskning av
luftvägsinfektioner i samhället och en uttröttbarhet vad gäller provtagning.
Personer som fått vaccin mot covid-19 undantas inte från smittspårning eller
förhållningsregler då det ännu saknas tillräckligt med information om hur
vaccination påverkar smittspridningen.
I länet finns två bekräftade fall av den brittiska virusvarianten. Resultat från
ett större stickprov inväntas under vecka 6.
Smittspårningsenheten ligger i fas avseende smittspårning inom vård och
omsorg. Smittspårning vid utbrott i samhället kommer att förstärkas, till
exempel vid smitta på större arbetsplatser.
Även om trenden avseende bekräftade fall är nedåtgående sedan ett par
veckor är det viktigt att alla fortsätter att följa de föreskrifter och allmänna
råd som finns. Undvik onödiga kontakter och resor, jobba hemifrån om du
kan och stanna hemma och provta dig när du är sjuk.
På regionens externa webbsida finns uppdaterad coronastatistik. Nu
presenteras även information om konstaterade fall per 100 000 invånare (län
och kommun) samt siffror på antalet vaccinerade personer i län, kommun
och per åldersgrupp.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-02-15
Krisledningsnämnd

§ 27

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Krisledningsnämnden får information från Marie Ragnarsson,
vaccinationssamordnare, gällande levererade doser av vaccin per vecka.
Totalt i länet har 18 647 personer i nuläget vaccinerats, varav 14 277
personer fått första dosen och 4 370 personer även fått andra dosen. Hittills
är det brukare samt kommun- och regionpersonal inom vård och omsorg som
fått vaccin och det är inom åldersgruppen 90 år eller äldre som allra flest
personer vaccinerats.
Utifrån Folkhälsomyndighetens ändrade prioriteringsordning ingår nu
personer från 65 år i fas 2. Under denna fas kommer personer som är 65 år
eller äldre erbjudas vaccin och de äldsta vaccineras först. Även personer som
genomgått benmärgstransplantation eller annan organdonation samt deras
hushållskontakter ingår i denna fas, samt personer med dialysbehandling och
deras hushållskontakter.
Under vecka 7 kommer de som är 80 år och äldre få information om
vaccinering via ett brev. Det går att boka tid för vaccinering via 1177.se eller
genom att ringa callcenter. Vaccinationen sker på personens hälsocentral
eller på sjukhus vid annat inbokat besök.
I fas 3 ingår personer i åldern 60-64 år samt personer i åldern 18-59 år med
en sjukdom eller ett tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid -19.
Även personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om
smittskyddande åtgärder ingår i denna fas. Detta gäller personer 18-59 år
med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det
gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.
Fas 4 består av personer om är 18 år och äldre som inte har prioriterats i
tidigare faser.
Det som gäller för vaccinering i alla faser är bland annat att ingen elegitimation krävs för bokning via 1177.se samt att vaccinering sker så fort
som möjligt utifrån tillgång på vaccin.
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2021-02-15
Krisledningsnämnd

§ 28
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Regleringsbrev och statsbidrag för budgetåret 2021, RS 2020/1296


Regeringsbeslut – Utbetalning av medel till regionerna för
investeringar och löpande kostnader för genomförandet av
vaccination mot covid-19
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