SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-03
Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande

13:00-13.45, Keramikern i regionhuset, Kalmar eller digitalt
Angelica Katsanidou (S), ordförande
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande
Mattias Adolfson (S)
Johanna Wyckman (L)
Jimmy Loord (KD)
Martin Kirchberg (SD)
Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare
Sofia Hartz, planeringsdirektör
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

107-109

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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Datum

2021-05-03
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 107
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för mötet.
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§ 108

Ärendenummer RS 2021/9

Lägesbild covid-19
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
I dag är 44 patienter inneliggande för covidvård i Region Kalmar län, 31
patienter är på Länssjukhuset i Kalmar, åtta finns på Västerviks sjukhus och
fem patienter vårdas på Oskarshamns sjukhus. Åtta patienter behöver
respiratorvård. Det är fortfarande hög belastning på länets sjukhus men
antalet inlagda är något färre än tidigare veckor.
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar om att smittspridningen i länet
är fortfarande mycket hög men det finns en tendens till eventuellt platå i
utvecklingen eller en minskning. Antalet bekräftade fall ser ut att ha minskat
något vecka för vecka de senaste två veckorna, men på grund av
eftersläpning i statistiken är siffrorna än så länge osäkra.
Vaccineringen fortsätter och nu kan även riskgrupper i åldrarna 18-59 år
boka sin första vaccindos. Region Kalmar län går inom kort också in i
vaccinering av fas 4 med fokus på personer som är 50-59 år.
Vaccinationscentralerna igång Kalmar, Oskarshamn, Västervik och
Borgholm.
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§ 109

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, redogör för lägesbilden gällande
vaccinering mot covid-19 i Kalmar län. Vaccineringen fortsätter enligt
planering och nu har 38,8 procent av länets invånare (över 18 år) fått sin
första dos vaccin.
Statistik visas gällande andel vaccinerade per kommun, där flest invånare
blivit vaccinerade i Borgholms kommun (50,2 procent, dos 1), samt antal
levererade doser och andel vaccinerade per åldersgrupp.
Av siffror som visar andelen personer som fått dos 1 och andelen personer
som bokat sig för vaccination ses att vaccinationstäckningen är hög i
respektive åldersgrupp. Bland de som är 90 år och äldre har 97 procent
vaccinerats och i åldersgruppen 60-64 år är det 84 procent som har
vaccinerats eller bokat vaccinering.
Det pågår ett arbete med att ta fram en reservlista för vaccination på 1177.se.
Syftet är att invånare kan notera sitt intresse för att få vaccin med kort varsel.
Vaccineringen i länet fortlöper på ett bra sätt och Region Kalmar län har en
bra organisation och arbetar utifrån de olika stegen men takt och tempo är
avhängigt tillgång till vaccin.
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