SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-08
Krisledningsnämnd
Tid och plats
Beslutande

08:30-09:15, Svampplockaren i regionhuset, Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande, deltar på distans
Christer Jonsson (C), vice ordförande, deltar på distans
Malin Sjölander (M), vice ordförande, deltar på distans
Johanna Wyckman (L), deltar på distans
Martin Kirchberg (SD), deltar på distans
Linda Fleetwood (V), deltar på distans
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

38-41

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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§ 38
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 39

Ärendenummer RS 2021/9

Lägesbild covid-19
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
I nuläget är det 36 patienter inneliggande för covidvård i Kalmar län. 30
patienter finns på Länssjukhuset i Kalmar, varav sex patienter på IVA, och
sex personer vårdas på Västerviks sjukhus.
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, redogör för krisledningsnämnden om
smittspridningen som de senaste veckorna har ökat. Detta medför att
belastningen på slutenvården också har ökat och sedan förra veckan finns
också ökad beredskap för att utöka covidvården vid behov.
Som ett led i att försöka bromsa smittspridningen kan det bli aktuellt med
nya restriktioner i länet.
Den brittiska mutationen ökar snabbt i länet och alla som bekräftats smittade
med covid uppmanas att utgå från att det handlar om den brittiska
mutationen. Denna virusvariant är mer smittsam och kan orsaka ett mer
dramatiskt förlopp när det gäller smittspridning vid klusterutbrott,
exempelvis på arbetsplatser och i andra verksamheter.
I och med att smittspridningen ökar förstärks smittspårningen vid utbrott i
samhället, exempelvis på arbetsplatser. Smittspårningen sträcker sig nu 48
timmar före symtomdebut istället för som tidigare 24 timmar. Region
Kalmar län arbetar för ytterligare utökning av smittspårningskapaciteten.
Gällande vaccinationer är nu Astra Zenecas vaccin godkänt för alla åldrar
över 18 år. Fram tills idag är det drygt 21 100 länsbor som fått vaccin mot
covid-19.

Comfact Signature Referensnummer:
1054168
3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-03-08
Krisledningsnämnd

§ 40

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, presenterar statistik från
Folkhälsomyndigheten gällande andel vaccinerade med dos 1 per län där
Kalmar län ligger på 9,7 procent. Bara Gotlands län ligger högre med 9,9
procent. Siffror nedbrutna per kommun visar att Borgholms kommun har
högst andel vaccinerade med 13,1 procent för dos 1 och 10,1 procent för dos
2. Detta för att Borgholms kommun har en stor andel invånare som är äldre.
Statistik visar också att flest vaccinerade finns inom åldersgruppen 90 år
eller äldre. Vaccinering av brukare och personal inom särskild boende och
hemtjänst fortlöper enligt plan och Kalmar län ligger över rikssnittet
gällande vaccinations av dessa grupper.
Planering av levererade doser är ständigt under förändring. I dagsläget är det
mest troligt att de största leveranserna av vacciner sker i april-maj och start
av vaccinering av allmänheter beräknas till vecka 17.
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§ 41
Anmälningsärenden
Beslut
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärende anmäls till krisledningsnämnden för kännedom:
Läkemedel, provtagning och vaccin 2021 med anledning av Covid-19,
coronavirus, RS 2021/8


Vaccination mot covid-19 – informationsinsatser nu och framåt,
Folkhälsomyndigheten
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