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Nyhetsbrev från gruppen 
Förstärkt samverkan kring länets 
äldre och funktionshindrade med 

omfattande behov  
 

 

 

 

Rutin för provtagning covid-19 
Vårdpersonal kan nu själva boka tid 
för provtagning av covid-19 via  
e-tjänst på 1177.se. 
 
Provtagning för antikroppar 
mot SARS-CoV-2 
Uppdaterad. Personal inom sjukvård 
och omsorg kommer att erbjudas 
provtagning för påvisning av 
antikroppar mot SARS-CoV-2 under 
sommaren 2020.  
 
Mobila team 
I varje länsdel finns mobila team som 
kan stötta på olika sätt (på grund av 
olika förutsättningar). Läs mer om 
vad som gäller i din länsdel i 
dokumenten kring förstärkt 
samverkan. 
 
Alla dokument hittar du via regionorebrolan.se/corona 

 

.Utbildningsserie från vårdhygien 
.Vårdhygien producerar just nu en tredje 
.film för att utbilda om corona/covid-19. 
.Perfekt för APT och ny personal! Mer 
.information kommer inom kort. 
 

..Mer information, inspel eller 

..frågor? 

..Kontakta samordnare 

..Jan Sundelius 

..jan.sundelius@regionorebrolan.se 

..019-602 76 78 
 

Gruppens syfte är . . . 
. . . att förstärka samverkan kring länets äldre och funktionshindrade med omfattande 
behov. Vi koordinerar och förmedlar viktig information till regionen och länets 
kommuner och kan med ”expertstöd” besvara frågor som uppstår i verksamheterna. 
Gruppen har en bred representation och snabba kontaktvägar enligt bilden ovan. 

Just nu pågår arbete med att: 
• Bevaka tillgång och efterfrågan 

på skyddsutrustning i länet  
 
• Tillsammans med Smittskydd 

samla in data från kommuner för 
en mer fullständig bild av 
smittläget i länet 
 

• Tydligare inkludera frågor kring 
LSS-verksamhet i arbetet 

 
• Utvärdera samverkansarbetet 

runt Covid-19 utifrån 
omställning till nära vård 

 
• Samla distriktsläkare och 

kommunala sjuksköterskor för 
reflektion över prioriteringar och 
etiska överväganden inom 
kommunal hemsjukvård m.a.a. 
covid-19 

Det här är bland annat gjort: 
• Avsevärt förbättrat tillgången 

på skyddsutrustning genom 
samordning mellan 
kommunerna, regionen och 
Länsstyrelsen 
 

• Åtgärder för  att begränsa 
smitta har bidragit till att 
antalet smittade mer än 
halverats i länet de senaste tre 
veckorna 
 

• Rutiner för förstärkt 
samverkan i länsdelarna, t.ex. 
för provtagning, ökat läkar-
stöd på SÄBO och i hem-
sjukvården samt utökat stöd 
från mobila team 
 

• Anpassat rutiner kring 
hygien, omhändertagande-
nivå  och ansvarsfördelning 
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