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Ska säkra länets tillgång till  
rätt skyddsutrustning  
 
En länsgemensam upphandlings-
grupp har inrättats där länets 
kommuner gått samman för att få till 
ett samordnat upphandlingsarbete. På 
så sätt ska tillgången till godkänd 
skyddsutrustning i länet säkras. I det 
arbetet finns även länsstyrelsen och 
Region Örebro län med.  

Två koordinatorer har dessutom 
tillsatts som tillsammans med 
länsstyrelsen ska arbeta för att 
säkerställa att kommunerna har det 
skyddsmaterial som krävs för att 
utföra sina arbetsuppgifter. 

 

 
 
.All information på webben 
.Nu har vi gjort det enklare att hitta rätt. 
.regionorebrolan.se/corona 
 
 
.. 
..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: 
• Samordna behov av 

skyddsutrustning inom länets 
kommuner och regionen 
 

• Genomföra en digital 
utbildning i vårdhygien för 
chefer inom kommunal vård 
och omsorg (spelas in och 
kommer bli tillgänglig för alla) 
 

• Samordna frågor kring 
smittade demenssjuka 
 

• Samordna stödet av dietist till 
äldre och funktionshindrade 
som drabbats av covid-19 

Det här är bland annat gjort: 
• Rutiner för förstärkt samverkan 

i länsdelarna, t.ex. för  
provtagning och ökat läkarstöd 
på SÄBO och i hemsjukvården  
 

• Anpassat rutiner kring hygien, 
omhändertagandenivå  och 
ansvarsfördelning 
 

• Förstärkt mobila team 
 

• Rutin för säkerställande att de 
på SÄBO samt de mest sköra 
inom hemsjukvården har en 
vårdplan 
 

• Samordnad planering av 
korttidsplatser i länsdelarna för 
patienter med covid-19 
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