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Krisledningsnämnd   
 
Tid och plats 13:00-14:00, Vandraren i regionhuset, Kalmar   
Beslutande 
 

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 
Anna Michaëlsson, chefläkare 
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare  
Moa Rosholm, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
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§ 29    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.  
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§ 30    

Granskning av dödsfall med covid-19 

Beslut 
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Anna Michaëlsson, chefläkare, redogör för krisledningsnämnden om de 
granskningar av dödsfall med covid-19 som gjorts. Journalgranskning har 
genomförts för att granska de dödsfall som skett associerade med Covid-19. 
De dödsfall som granskats är dels de patienter som vårdats på sjukhus, dels 
de patienter som avlidit på särskilt boende eller i hemmet. Gällande patienter 
som avlidit utanför sjukhus (särskilt boende eller i hemmet) har samtliga 
varit positiva vid provtagning med PCR-teknik. Journal har granskats för att 
bedöma om Covid-19 varit dödsorsak eller om andra sjukdomstillstånd 
såsom hjärtsjukdom, cancer eller lungsjukdom kan ha bidragit.  

Sammanfattning av resultat gällande dödsfall på särskild boende eller i eget 
hem 
79 procent av de avlidna var 80 år eller äldre. 26 procent av de avlidna var 
90 år eller äldre. 
Allvarlig skörhet förelåg hos 100 procent av de granskade. 
Covid-19 bedömdes vara dominerande dödsorsak hos 59 procent. 

Sammanfattning av resultat gällande dödfall på sjukhus 
Majoriteten av patienter som avled på vårdavdelning hade en omfattande 
samsjuklighet (97 procent). Även patienterna på IVA hade en samsjuklighet 
med 71 procent av de inlagda på IVA som hade omfattande samsjuklighet. 
Skörhet fanns hos alla patienter som avled på vårdavdelning. Av dessa hade 
71 procent allvarlig skörhet. På IVA hade 50 procent skörhet, varav 7 
procent (en patient) hade allvarlig skörhet. 
För de flesta (66 procent) avlidna på vårdavdelning bedömdes Covid-19 vara 
dödsorsak. Hos patienterna på IVA var det dominerande orsak hos 86 
procent och bidragande orsak hos 14 procent. 
För 11 procent av de som avled på vårdavdelning var dödsorsaken sannolikt 
inte infektion med Covid-19. 

Handlingar  
1. Rapport – Dödsfall covid-19 på särskilda boenden och eget hem 
2. Rapport – Dödsfall coid-19 på sjukhus 
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§ 31  Ärendenummer RS 2021/9 

Lägesbild covid-19 

Beslut 
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar krisledningsnämnden att 
antalet bekräftade fall har börjat öka under vecka 7 efter en nedgång mellan 
vecka 1-6. Belastningen på slutenvården har ökat något men andra regioner 
upplever en mer ansträngd situation. Totalt under vecka 7 har 409 personer 
bekräftats smittade.  
Analyserade prover under v 5 och 6 (269 prover), motsvarande 60 procent av 
totala provtagningsvolymen uppvisar 20 procent andel mutationer. Fallen 
återfinns på flera ställen i länet med en koncentration i främst Västerviks 
kommun. Det har inte gått att identifiera några större kluster talande för att 
mutationen redan är spridd i samhället. Kommunikation på detta genom 
pressmeddelande kommer göras inom kort.  
Antalet konstaterade fall på SÄBO förefaller minska tack vare vaccinationen 
av de allra äldsta och sköraste.  
Smittspårningsenheten ligger i fas avseende smittspårning. Smittspårning vid 
utbrott i samhället förstärks på flera sätt, till exempel vid smitta på större 
arbetsplatser. 
Det är fortsatt viktigt att minska smittspridningen och undvika kontakt med 
personer utanför det egna hushållet. För varje vecka som smittspridningen 
bromsas kan alltfler hinna få skydd av vaccination. Smittskyddet kommer i 
veckan ha en dialog med Folkhälsomyndigheten rörande eventuella 
införandet av nya lokala allmänna råd.
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§ 32  Ärendenummer RS 2021/8 

Lägesbild vaccination 

Beslut 
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, presenterar statistik på antalet 
levererade doser av vaccin per vecka. Totalt har 33 720 doser levererats, 
varav 22 182 av dos 1 och 11 538 av dos 2. Vidare presenteras också siffror 
på antalet doser som levererats till kommunerna under vecka 8 och andelen 
vaccinerade per kommun. 
Krisledningsnämnden får också information om de fyra olika faserna av 
vaccinering. Utgångspunkten är att vaccinera de äldsta först samt personer 
med sjukdom eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19. 
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§ 33  Ärendenummer RS 2021/12 

Tillfällig justering av rörlig ersättning inom ramen för 
Hälsoval Kalmar län 

Beslut 
Inom Hälsoval Kalmar län ska ersättningsmodellen tillfälligt justeras 
avseende den rörliga delen av ersättningen under perioden 1/3 till och med 
31/7 2021 med möjlighet till förlängning om behov föreligger. Den ska 
baseras på ersättningen från respektive månad 2019.  

Bakgrund 
Till följd av pandemin Covid-19 har verksamheterna inom 
hälsovalsenheterna påverkats i hög utsträckning och ersättningssystemet 
frystes på 2019 års nivå under föregående år på grund av att enheterna 
behövde ställa om sina verksamheter. Under vår och sommar 2021 kommer 
primärvårdens fokus att ligga på att vaccinera befolkningen mot covid-19 
och detta arbete kommer att få till följd att omprioriteringar behöver göras 
och delar av den ordinarie verksamheten tillfälligt kan påverkas.  
Ersättningarna inom ramen för Hälsoval Kalmar län består av både rörlig 
och fast ersättning. Den fasta ersättningen påverkas inte när verksamheten 
behöver ställa om för att vaccinera mot Covid-19. Den rörliga ersättningen 
består av täckningsgrad, besöksersättningar, två kontinuitetsparametrar samt 
en besöksreglering. Dessa delar kan påverkas av vaccinationerna och för att 
vårdgivarna ska hållas så ekonomiskt skadelösa som möjligt behöver vissa 
åtgärder vidtas. Fast läkarkontakt ersätts enligt faktiskt utfall då denna 
parameter inte påverkas av arbetet med vaccinationerna. 
Mot bakgrund av detta föreslås att den rörliga ersättningen (exklusive 
ersättningen för fast läkarkontakt) för respektive enhet under 2021 ska 
baseras på 2019 års ersättning för den rörliga delen från respektive månad 
föregående år.  

Handling 
Tjänsteskrivelse - Tillfällig justering av rörlig ersättning inom ramen för 
Hälsoval Kalmar län  
 
Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, Regionstab ekonomi 
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§ 34    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom: 
Regeringsbeslut och information samt regeringens uppdrag till andra 
myndigheter 2020, 2021 med anledning av Covid-19, coronavirus, RS 
2020/677 

 Uppdrag att stödja regionernas samordning av hälso- och 
sjukvårdsresurser 

Statsbidrag till regioner och kommuner 2021 med anledning av covid-19, 
coronavirus, RS 2021/10 

 Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner för år 2020 
(omgång 2) att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och 
sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19, 
Socialstyrelsen 

Läkemedel, provtagning och vaccin 2021 med anledning av Covid-19, 
coronavirus, RS 2021/8 

 Avtal mellan Europeiska Kommissionen och Pfizer Inc. / BioNTech 
Manufacturing GmbH gällande covid-19 vaccin 
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