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Ämne: Information från hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
Hej,
Under våren fick Region Stockholms egen regi-verksamhet, Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO), i uppdrag att upprätta en operativ krisledning (LSSL) för närsjukvården i Region
Stockholm och för att hålla kontakt med länets kommuner och stadsdelar. Då pandemins
utbredning och belastning på hälso- och sjukvården avtog återgick verksamheterna i normalläge
med de beslutsmandat, ansvarsområden och rutiner som normalt gäller.
Smittspridningen har återigen tagit fart och därmed har nyligen ett nytt beslut fattats av hälsooch sjukvårdsdirektör Björn Eriksson; se bifogat dokument.

Vid frågor kontakta gärna Gunilla Benner-Forsberg: gunilla.benner-forsberg@sll.se

Med vänlig hälsning
Therese Lindman
Samverkan och stöd
Avdelningen för närsjukvård
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Stockholm
Direkt: 08-123 138 76
Mobil: 070-003 86 97
therese.lindman@sll.se
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