
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-03-29 

 
  

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

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 
Jimmy Loord (KD), deltar på distans 
 

Tjänstepersoner Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör 
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare 
Sofia Hartz, planeringsdirektör 
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör § 54 
Moa Rosholm, regionsekreterare  

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 51-55  

 
  

Ordförande Angelica Katsanidou (S)  

 
  

Justerare Malin Sjölander (M)    
  
  
Sekreterare Moa Rosholm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-29 

 
 

 
Krisledningsnämnd 
 

 
 

 
 

 

§ 51    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden godkänner föredragningslistan.  
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Krisledningsnämnd 
 

 
 

 
 

 

§ 52  Ärendenummer RS 2021/9 

Lägesbild covid-19 

Beslut 
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
I dag är det 38 inneliggande patienter som vårdas på sjukhus för covid-19, 
varav 35 på Länssjukhuset i Kalmar och tre på sjukhuset i Västervik. Av de 
patienter som vårdas på Länssjukhuset är fyra på IVA.  
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar krisledningsnämnden om att 
antalet bekräftade fall nu ökar snabbt i länet. Ökningen ses framför allt i 
åldrarna 10-59 år och viss ökning ses även i grupperna 0-9 år och 60-69 år. 
I de äldre åldersgrupperna syns en tydlig vaccinationseffekt. Det är bara 
enstaka personer som är över 80 år som insjuknar. Antalet fall i gruppen 70-
79 år har legat relativt konstant de senaste veckorna och på en lägre nivå än 
under andra vågen.  
Det är den brittiska varianten av viruset som dominerar i länet och det finns 
en koppling mellan denna mutation och ett mer dramatiskt förlopp gällande 
smittspridning på arbetsplatser och i andra verksamheter.  
På grund av hög smittspridning i länet rekommenderar smittskyddsläkaren i 
Kalmar län att gymnasieskolorna i länet fortsätter att bedriva en kombination 
av när- och distansundervisning från den 1 april till och med den 30 april 
2021. Beslutet avseende omfattningen ligger hos den enskilde huvudmannen 
och det lokala smittspridningsläget ska vägas in i bedömningen. Samråd har 
skett med representanter för gymnasieskolans huvudmän och 
smittskyddsläkaren har en kontinuerlig dialog med dessa. 
Rekommendationen omprövas löpande utifrån rådande smittläge.  
Smittskyddsläkaren ser över möjligheten till ytterligare regionala 
rekommendationer och har kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten.  

Provtagning 
I dagsläget har Region Kalmar län en provtagningskapacitet på 13 300 
prover/vecka varav 8 500 i egenprovtagning. Behovet av 
provtagningskapacitet ses över dagligen för att göra nödvändiga 
anpassningar och utökningar. Under vecka 14 kommer egenprovtagning bli 
möjlig i Borgholm.  
Teststationer vid sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik är igång 
sedan vecka 12 och ytterligare mobila testlösningar är på gång.  
För att möta den ökade smittspridningen med mer smittsamma varianter har 
smittspårningen förstärkts på flera sätt. Bland annat rekommenderas 
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-03-29 

 
 

närkontakter utan symptom att testa sig samt att arbeta hemifrån under 14 
dagar om detta är möjligt. 
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§ 53  Ärendenummer RS 2021/8 

Lägesbild vaccination 

Beslut 
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, presenterar statistik från 
Folkhälsomyndigheten som visar att det är 24,3 procent av befolkningen i 
Kalmar län som hittills blivit vaccinerade med dos 1 mot covid-19, vilket är 
den näst högsta siffran i landet. Även statistik på fördelning per kommun 
visas.  
Statistik visar också att det är i åldersgrupperna 90 år eller äldre samt 80-89 
år som flest personer blivit vaccinerade, vilket är helt enligt 
Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.  
Från torsdagen den 25 mars kan Astra Zenecas vaccin åter användas till 
personer som är 65 år eller äldre.  
Marie Ragnarsson informerar krisledningsnämnden även om 
vaccinationsstatus för brukare och personal inom äldreomsorgen samt 
personal inom sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus där Kalmar 
län procentuellt sett har vaccinerat fler än riket i genomsnitt.  
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§ 54    

Lägesbild kommunikation 

Beslut 
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör, inleder med att övergripande 
informera krisledningsnämnden om Region Kalmar läns 
kommunikationsplan och regionstab kommunikations organisation kring 
coronakommunikationen. 
En kvalitativ medieanalys har genomförts på delar av den kommunikation 
som Region Kalmar län har gjort under 2020. Analysen visar bland annat att 
regionenens kommunikation är konsekvent och sammanhållen vilket skapar 
ett stabilt mediegenomslag, att presskonferenser ger saklig publicitet och att 
Region Kalmar län är huvudaktör i mycket stor andel publicitet. 
Slutligen berättar Lina Isaksson om utvecklingen i Region Kalmar läns 
kanaler och hur regionstab kommunikation planerar arbetet framåt med att 
fortsätta nå ut med viktig information gällande covid-19 till länets 
befolkning och besökare. Genom att exempelvis framföra medarbetares och 
patienters perspektiv tillsammans med fakta, råd och riktlinjer från Region 
Kalmar läns talespersoner i olika frågor nås en bredd i kommunikationen 
som får genomslag i såväl externa som interna kanaler. 

6Comfact Signature Referensnummer: 1069580



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-29 

 
 

 
Krisledningsnämnd 
 

 
 

 
 

 

§ 55    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till krisledningsnämnden för kännedom: 
Tillfälliga avgifter, ersättningar, taxor och betalningar 2021 med anledning 
av Covid-19, coronavirus, RS 2021/12 

 Förändrad ersättning för antikroppstestning efter 31 mars 2021, 
Sveriges kommuner och regioner SKR 
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