SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-21
Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande

13:00-13:45, Keramikern i regionhuset, Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande, deltar digitalt
Christer Jonsson (C), vice ordförande, deltar digitalt
Malin Sjölander (M), vice ordförande, deltar digitalt
Johanna Wyckman (L), deltar digitalt
Jimmy Loord (KD), deltar digitalt
Martin Kirchberg (SD), deltar digitalt
Linda Fleetwood (V)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare
Sofia Hartz, planeringsdirektör
Johanna Schelin, hållbarhetschef
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

154-158

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 154
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen för mötet.
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§ 155

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, presenterar statistik gällande
läget kring vaccinationer i Kalmar län. Hittills är det 58 procent av länets
invånare (över 18 år) som vaccinerats med dos 1.
Redogörelse sker för andelen vaccinerade per kommun samt andel
vaccinerade per vecka oavsett patientens hemkommun.
Den preliminära tidsplanen för vaccinering av fas 4 visas. Just nu är det
åldersgruppen 40-49 år som kan boka sig för vaccination och imorgon,
tisdag den 22 juni, kommer vaccinationstider för 30-39-åringar att släppas.
Vidare får regionstyrelsens arbetsutskott information om hur Region Kalmar
län arbetar med att få fler i svårnådda grupper att vaccinera sig. Analyser
görs på delområden i kommunerna för att identifiera områden med lägre
vaccinationstäckning. Vissa hälsocentraler har drop-in-vaccinationer för de
som har svårt att boka tid och vaccinationer sker i direkt anslutning till
områden med lägst vaccinationsgrad. Ytterligare informationsåtgärder
kommer att göras för att försöka nå dessa grupper i högre utsträckning.
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§ 156
Vägledning provtagning, smittspårning och vaccination
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ett samlat dokument håller på att tas fram med syfte att beskriva Region
Kalmar läns arbetssätt och ge förutsättningar för snabb omställning vid
behov av det utifrån det pandemiska läget. Utgångspunkten för vägledningen
är Folkhälsomyndighetens princip att regioners insatser snabbt ska kunna
justeras utifrån det pandemiska lägets olika nivåer.
Flera av de åtgärder som ska vidtas vid olika nivåer kräver omställningstid
varför viss implementering kan behöva ske stegvis över tid. All omställning
ska dock ske så skyndsamt som omständigheterna tillåter.
Sofia Hartz, planeringsdirektör, redogör för de områden som tas upp i
vägledningen:


Epidemiologisk övervakning av Covid-19 i Region Kalmar län



Vårdhygieniska åtgärder utifrån de tre nivåerna (skyddsåtgärder,
flöden, besökare mm)



Anpassning av sjukhusvård och arbetssätt utifrån de tre nivåerna
(övergripande)



Provtagning: olika typer av provtagning, kapacitet mm utifrån de tre
nivåerna



Smittspårning omfattning och innebörd (prioriteringsordning och
smittspårning i olika verksamheter)



Vaccinationsförfarande



Barnkonsekvensanalys
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§ 157
Lärdomar covid-19
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionstab Hållbarhet och säkerhet har sammanställt en utvärdering med
fokus på Region Kalmar läns interna krisledningsförmåga. Utvärderingen
har avgränsats till att omfatta förberedelsefasen och det första skedet av
pandemin. Analysen har gjorts utifrån områden som beslut, omställning,
organisation, medarbetare, kommunikation och materialförsörjning. Fackliga
och politiska frågor omfattas inte i utvärderingen.
Johanna Schelin, hållbarhetschef, redogör inledningsvis för den tidslinje som
kartlagt beslut och åtgärder inom Region Kalmar län kopplat till hanteringen
av covid-19 under 2020. Vidare görs jämförelse av totalt antal bekräftade fall
per den 31 december 2020 och den 31 maj 2021 samt kort fakta om
pandemin.
Slutligen presenteras reflektioner som fångats upp genom intervjuer med
medarbetare som på ett eller annat sätt arbetat med hanteringen av pandemin.
Utifrån intervjuerna har sedan åtta lärdomar identifierats:
-

Betydelsen av en god kommunikation. Snabba insatser för att nå hela
vägen ut

-

Definiera vilka funktioner och nyckelpersoner som är särskilt sårbara
vid en kris/särskild händelse. Upprätta en plan för att minska
sårbarheten

-

Uppdatera krisplaner och riktlinjer med nya erfarenheter och insikter

-

Fortsatt arbete för att säkerställa beredskapslager på regional och
lokal nivå

-

Stärk chefers förmåga att kommunicera vid en särskild händelse

-

Identifiera vilka riskbedömningar utifrån arbetsmiljöperspektiv som
kan ske på övergripande nivå kontra lokal nivå

-

Rusta chefer att arbeta med stress- och osäkerhetshantering

-

Utveckla och behåll de kontaktvägar och samverkansformer som
etablerats under krisen
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§ 158

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 1/8 till och med
31/12 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 sommar och höst 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.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad den 15 juni 2021
Protokollsutdrag till: Samordning hälso- och sjukvård, Regionstab ekonomi
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