SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-16
Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande

13:00-13:40 Keramikern, regionhuset i Kalmar
Christer Jonsson (C), ordförande, deltar digitalt
Malin Sjölander (M), vice ordförande, deltar digitalt
Johanna Wyckman (L), deltar digitalt
Jimmy Loord (KD), deltar digitalt
Mattias Adolfsson (S), deltar digitalt
Linda Fleetwood (V), deltar digitalt
Martin Kirchberg (SD)

Tjänstepersoner

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

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

161-165

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm

Comfact Signature Referensnummer:
1158084
1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-08-16
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 161
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.
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§ 162

Ärendenummer RS 2021/9

Lägesrapport covid-19
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
De senaste veckorna har smittspridningen i Kalmar län varit stabil och på en
låg nivå. Den senaste veckan har några ökade fall noterats. Ökningen sker
inom yngre åldersgrupper och från låga i nivåer men det är något som
kommer att bevakas framöver.
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar arbetsutskottet att
smittspårningsenheten spårar alla positiva fall som de får kännedom om för
att kartlägga smittspridningen. Enheten har beredskap för eventuella
klusterutbrott som kan uppkomma framöver när invånare ska tillbaka till
skola och arbetsplatser efter sommarsemestern. Smittskyddsenheten har
kontinuerlig dialog med Linnéuniversitetet och länets gymnasieskolor
gällande förberedelser inför skolstart och hur elever ska kunna återkomma
till skolan på ett säkert sätt.
Sedan flera veckor tillbaka har ingen patient vårdats på IVA för covid-19
och under sommaren har beläggningen på sjukhusen gällande covidpatienter
varit låg.
Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport där risken för ökad
smittspridning och nationella och regionala klusterutbrott under hösten och
vintern 2021 har analyserats. Analysen visar på en betydande risk för utbrott,
framförallt bland ovaccinerade personer. Analyserna visar också att dessa
utbrott kan bli relativt stora. Faktorn som påverkar risken för klusterutbrott
mest är fördelningen av vaccination i befolkningen.


Viktigt att upprätthålla nationell kapacitet för storskalig testning
liksom kompetens och kapacitet för aktiv smittspårning.



Folkhälsomyndigheten står fast vid bedömningen att kriterier för nivå
2 för närvarande är uppfyllda.



Folkhälsomyndigheten bedömer även att fler smittskyddsåtgärder kan
anpassas inom nivå 1. Folkhälsomyndigheten kommer ha kvar
bemyndigandet att föreskriva nationella smittskyddsåtgärder samt
möjlighet att införa åtgärder på regional nivå vid behov.



Exempelvis möjlighet för Folkhälsomyndigheten att sänka
deltagartaken vid allmänna sammankomster och offentliga



Tillställningar på regionalnivån efter samråd med länsstyrelsen och
smittskyddsläkaren i berörd region.
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Folkhälsomyndigheten har även publicerat råd till ansvariga inom
skolan inför skolstarten i höst för att minska risken för utbrott i
skolmiljön särskilt vid terminsstart. Skolorna bör bedriva
närundervisning som huvudregel.



De grundläggande allmänna råden bedöms vara kvar under hösten
och vintern 2021: att stanna hemma vidsymtom, att hålla avstånd
samt rekommendationen om att testa sig vid symtom oavsett
vaccinationsstatus består, liksom rådet om att arbeta hemifrån om
möjligt.
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§ 163

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, presenterar statistik från
Folkhälsomyndigheten som visar att 82,2 procent av invånarna över 18 år i
Kalmar län har blivit vaccinerade med första dosen. Andelen
färdigvaccinerade i länet är 59,6 procent.
Vidare redogörs för statistik gällande antal bokningar per vecka och per
åldersgrupp samt andelen vaccinerade per åldersgrupp för dos 1 respektive
dos 2. Även siffror på andelen vaccinerade per kommun presenteras. Fokus
framöver är att nå personer som inte har fått dos 1 och i vissa kommuner
kommer särskilda insatser göras för att höja vaccinationstäckningen.
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§ 164

Ärendenummer RS 2021/416

Yttrande över delbetänkandet En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, SOU
2021:19
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar över
delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
(SOU 2021:19).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över delbetänkandet En
stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19).
Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 att tillkalla en särskild utredare för
att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid
allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur
hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser
långsiktigt bör utvecklas (dir. 2018:77). Genom olika tilläggsdirektiv
beslutade regeringen att utvidga utredningens uppdrag till att även omfatta
åtgärder som behövs för att förebygga och hantera situationer med brist på
läkemedel och hälso- och sjukvårdsmateriel. Utredningen fick även i
uppdrag att analysera vissa frågor om hanteringen av jodtabletter inom
ramen för kärnenergiberedskapen samt hälso- och sjukvården uppgift inom
civilt försvar. Uppdraget har genom tilläggsdirektiv också att beakta
erfarenheter från utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län (RKL) ser i huvudsak positivt på de förslag som
utredningen presenterar för att uppnå en stärkt försörjningsberedskap för
hälso- och sjukvården. Behovet av en väl fungerande försörjningsberedskap
är något som inte minst pandemin synliggjort det senaste året. Det är viktigt
att den samverkan som stat, regioner och kommuner har arbetat upp
fortsätter inom detta område för att nå målsättningen om säkerställande av
nödvändig försörjning av läkemedel, medicinteknisk utrustning, blod och
sjukvårdsmaterial då en bristande tillgång utgör ett hot mot människors liv
och hälsa. RKL vill särskilt betona följande i yttrandet:


Utredningen konstaterar att allt fler regioner de senaste åren gått över
till att sköta delar av läkemedelsförsörjningen i egen regi. Att då inte
regionerna själva har rätt att försörja alla sina sjukvårdande enheter
utan enbart de lokaliserad inom sjukhus är inte är anpassat för den
vård som bedrivs ex. i primärvård eller hemmet. Kraven för nära vård
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kommer inte regionerna kunna leva upp till om inte regelverket
förändras.


RKL anser det inte rimligt att regionen ska ha kapacitet att utföra
vård som inte kan anstå även vid situation av krig, det ställer
oerhörda krav på regionerna. RKL förordar den alternativa skrivning
som SKR föreslår: ”All offentligt finansierad hälso- och sjukvård ska
samordnas vid fredstida kriser och krig för att varje vårdgivares
kapacitet att utföra eller bidra, inom ramen för tillgängliga resurser,
till den hälso- och sjukvård som vid varje tidpunkt bedöms ha högst
prioritet eller som inte kan anstå erbjuds befolkningen.”



Vård som inte kan anstå måste hanteras för att klargöras vad det
omfattar. RKL förordar en definition och vägledning så det blir
tydligt vad som avses.



Socialstyrelsen bör inte besluta om omfördelning mellan regioner och
kommuner i fredstid. Detta ska ske i linje med ansvarsprincipen och
det kommunala självstyret och lösas inom ramen för vanliga
strukturer och processer.



Huvudansvaret för statliga beredskapslager för sjukvårdsprodukter
måste ligga hos en myndighet som får ett tydligt ansvar i frågan.



Frågan om planering av omsättningslager är viktig. Diskussionen om
engångs- respektive flergångsprodukter saknas och är oerhört viktig
då det ger olika förutsättningar då omsättningslager ska
dimensioneras.



Inhemsk produktion är en viktig faktor i försörjningsberedskap och
Sverige bör ha en inriktning mot att öka inhemsk produktion.
Omställning av produktion och att säkerställa att även verktyg,
insatsråvaror och substanser finns tillgängligt är avgörande.



Det är av vikt att vi får en systematik för hela leverantörskedjan av
prioriterat sjukvårdsmaterial. Det är viktig information för att
fastställa Sveriges sårbarhet inför eventuella importstopp eller annan
global bristsituation.



Frågan kring flyg- och beredskapsflygplatser och närhetsprincipen
saknas i utredningen kopplat till försörjning. Pandemin har på ett
tydligt sätt visat att en väl utbyggd och fungerande nationell
infrastruktur för flygtransporter är en avgörande faktor för att
samverkan mellan regioner ska kunna ske på ett effektivt sätt. Det
gäller i såväl försörjningsfrågor som patienttransporter. En långsiktig
finansieringslösning för beredskapsflygplatser behöver säkerställas
för att vi ska stå rustade såväl regionalt som nationellt.



Det är positivt med utredningens förslag om att det ska införas ett
system för att ta fram samlad nationell lägesbild för läkemedel och
medicintekniska produkter. Det är dock viktigt att en sådan lösning
omgärdas av högt ställda krav på informationssäkerhet och
säkerhetsskydd.



RKL ser svårighet att leva upp till uppgiftsskyldigheten gällande
läkemedel. Att regelbundet manuellt rapportera är orimligt och de
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allra flesta regioner saknar systemstöd för den hantering som
föreslås.


Upphandlande myndigheter kan utöka kravställning i befintliga avtal
med avseende på mer långtgående krav på riskanalyser,
kontinuitetsplanering hos våra avtalsparter



RKL anser att regioner ska kompenseras för de merkostnader som
förslagen medför; exempelvis ökad regional lagerhållning (Nivå 1),
lagringsskyldigheten på sjukvårdsprodukter exkl. läkemedel (Nivå 2)
och den merkostnad som drabbar regionen om lagringsskyldigheten
för läkemedel ska kompenseras till företag, partihandlare med flera
genom prishöjning (Nivå 2), inköp och förvaltning av system för
lagerhantering för rapportering till nationell lägesbild osv.

Protokollsanteckning
Efter att överläggningen avslutats redovisar Martin Kirchberg (SD) följande
protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna ifrågasätter att Region Kalmar län, på det sätt som
föreslås i svaret, kan frånhända sig det egna ansvaret att ha kapacitet då det
gäller att kunna utföra vård som inte kan anstå vid situation av krig. Inte
minst bör detta beaktas mot bakgrund av de farhågor som framkommit de
senaste åren för att regionens sjukhus riskerar en försämrad akutkompetens
på grund av den pågående centraliseringen och nivåstruktureringen av
sjukvård, som vid Västerviks och Oskarshamns sjukhus.”
Handlingar
1. Yttrande över delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälsooch sjukvården (SOU 2021:19)
2. Sammanfattning av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för
hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet, Regionstab Hållbarhet och
säkerhet, Regionstab Samordning hälso- och sjukvård, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Primärvårdsförvaltningen, Psykiatriförvaltningen
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§ 165
Anmälningsärenden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
Läkemedel, provtagning och vaccin 2021 med anledning av Covid-19,
coronavirus, RS 2021/8


Utbetalning av särskild ersättning till regionerna för skyndsamt
genomförande av vaccination mot covid-19

Svar på skrivelse från Vårdföretagarna om hantering av statliga medel för
covid-19-relaterad vård, RS 2021/17
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 2021, Sveriges
kommuner och regioner, SKR, RS 2020/1168


Ordförandebeslut - Ersättning inom Hälsoval Kalmar län för
utfärdande av tillfrisknandebevis gällande covid-19 signed



Ordförandebeslut - Rekommendation om att regionerna på begäran
från enskild avgiftsfritt utfärda tillfrisknandebevis signed

Inkommande skrivelser, brev med frågor och synpunkter från näringsliv,
myndigheter, föreningar m.fl. 2021 med anledning av Covid-19,
coronavirus, RS 2021/17


Svar på utvärdering Krissamverkan Kalmar län Covid-19,
Länsstyrelsen i Kalmar län



Enkätsvar från Primärvårdsförvaltningen, Coronakommission
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