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Ta hand om dig
i sommar

› RÅD VID ORO

Hej farmor!

Om du känner oro
Håll i och håll ut
Vi måste alla hjälpa till för att minska smittspridningen
av coronaviruset (covid-19). Det är viktigt att du fortsätter skydda dig själv och andra i sommar genom
att följa Folkhälsomyndighetens råd.
Tänk framför allt på följande:
•
•
•
•
•

Håll avstånd till andra inomhus, utomhus och i kollekivtrafiken.
Tvätta händerna ofta och noga.
Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk.
Undvik större sociala sammanhang.
Var extra försiktig om du är äldre eller tillhör en riskgrupp.

Tack för din viktiga insats!

Tillsammans skyddar vi varandra

När vi minskar vår fysiska kontakt med
andra kan det leda till att vi känner oss
ensamma, nedstämda eller oroliga. Vi kan
också känna oss oroliga och rädda för att
bli smittade av coronaviruset eller för att
någon av våra närstående ska smittas.
Det finns några saker du kan göra för att själv
hantera din oro eller stress.
• Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går.
• Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du
mår bra av.
• Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig
eller får dig att må dåligt – testa att begränsa
tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och
använder sociala medier. Hämta information
från tillförlitliga källor.
• Prata med någon. Ring eller videosamtala med
personer som du känner dig trygg med.
• Var gärna utomhus – gå en promenad och få
frisk luft.

Tips om läsning på 1177 Vårdguiden
Provtagning

Råd om egenvård

Riskgrupper

På 1177.se har vi samlat vanliga frågor och svar om provtagning för coronaviruset och
vad som gäller i Blekinge.

De flesta som får coronaviruset blir lindrigt sjuka. På
1177.se finns råd till dig som
har symtom som kan bero på
coronavirus men som kan vara
hemma utan att behöva vård.
Tänk på att kontakta vården
om dina symtom förvärras.

Du som är över 70 år eller
har vissa sjukdomar har en
ökad risk att bli svårt sjuk
av coronaviruset. På 1177.se
kan du läsa om vad du kan
göra för att minska risken
att bli smittad.

Information för barn
Vill ditt barn veta mer om
coronaviruset? På 1177.se
finns filmer och texter för barn.

› FRÅGOR OCH SVAR

Jag vill uppmana alla att vara
mycket försiktiga och förnuftiga.
Kan vi planera för ett sommarbröllop
i augusti?
- Om det är ett större bröllop råder fortfarande förbud mot folksamlingar med fler
än 50 personer. Jag skulle inte chansa på
att det förbudet tas bort innan sommaren är slut. Även vid mindre sammankomster ska man vara noga med övriga
restriktioner, som att tvätta händerna ofta
och hålla avstånd till varandra.

Är det helt lugnt att ta emot och
umgås med våra släktingar från
Västergötland, nu när det inte
är reserestriktioner inom
Sverige längre?
- Eftersom vi trots att vi får resa
behöver följa andra restriktioner,
blir det kanske ändå inte precis som
vanligt med besöken och aktiviteterna
i sommar. Jag vill uppmana alla som
bestämmer sig för att resa till eller
från Blekinge att vara mycket försiktiga
och förnuftiga. Och har du minsta
förkylningssymtom ska du inte resa
eller ta emot besök.

Kan jag som är över 70 träffa mitt
barnbarn om vi är utomhus?
- Ja, utomhus och med ett par meters
avstånd är det tryggt att träffa sina nära
och kära.

Hemestra

Bengt Wittesjö
Smittskyddsläkare
i Region Blekinge

i Blekinge i sommar
Blekinge är fullt av smultronställen med gott om plats att röra sig på.
Här tipsar kommunerna om några platser som du kan besöka i sommar.
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› OLOFSTRÖM
1. Storlekplatsen
2. Halens naturreservat

› SÖLVESBORG
3. Sölvesborgsbron
4. Listers huvud

› K ARLSHAMN
5. Sternö-Boön naturreservat
6. Långasjönäs naturreservat

› RONNEBY
7. Saxemara naturpark
8. Karön

› K ARLSKRONA
9. Paddla i skärgården
10. Wämöparken

OADRESSERAD SAMHÄLLSINFORMATION UTSKICK TILL HUSHÅLL I BLEKINGE
Avsändare: Region Blekinge, 371 81 Karlskrona

Ändrade öppettider sommaren 2020
Under sommaren har vissa mottagningar ändrade öppettider. Här ser du vad som gäller i år och
under vilken period. I övrigt gäller samma tider som vanligt och dessa hittar du på 1177.se,
tillsammans med kontaktuppgifter till alla mottagningar.

Vårdcentralerna
Brunnsgårdens vårdcentral
Sommartider 8 juni–16 augusti.

Provtagning bokas, ring telefonrådgivningen 0454–73 27 00.
Barnhälsovården flyttas till Linden
under perioden 29 juni–24 juli. Besöksadress: Lärkvägen 96 Asarum.

Capio Citykliniken Ronneby
Sommartider 15 juni–9 augusti.

Ingen dropin till provtagning eller sjuksköterska. Tidsbokning av provtagning
på telefonnummer 0457-340 70. Chatt
öppen mellan 9.00 och 15.00.

Hälsohuset för alla Karlskrona
Sommartider 22 juni–14 augusti.
Öppet: måndag–fredag 8.00 –17.00.
Provtagning: 8.00 –11.00.
Gäller både i Vedeby och på
Vittusgatan.

Kallinge vårdcentral
Sommartider 15 juni–16 augusti.

Tidsbokning även för provtagning.

Distriktssköterskemottagningen
i Hallabro
Stängt 15 juni–16 augusti.
Kallinge vårdcentral tar emot.
Läkarmottagningen i Bräkne-Hoby
Stängt 20 juli–16 augusti.
Kallinge vårdcentral tar emot.

Karlskrona rehabcenter

Mottagningen på sjukhuset är stängd
tills vidare p.g.a. coronapandemin,
patienter tas emot på Lyckeby vårdcentral eller Gullberna. Mottagningen
på Gullberna är stängd 13 juli–9
augusti. Patienter tas emot på Lyckeby
vårdcentral. Lyckeby vårdcentral har
öppet som vanligt hela sommaren.

Kungsmarkens vårdcentral
Tvings läkarmottagning
Stängt 13 juli–9 augusti. Kungsmarkens vårdcentral tar emot.

Lyckeby vårdcentral
Distriktssköterskemottagningen
på Sturkö
Stängt 10 juni–2 september.
Lyckeby vårdcentral tar emot.

Så söker du vård i sommar

Kvinnohälsovårdsmottagningen i
Lyckeby
Stängt 22 juni–9 augusti. Öppet på
kvinnohälsovårdsmottagningen
Karlskrona som vanligt.

Olofströms vårdcentral
Sommartider 8 juni–23 augusti.
Öppet: måndag–fredag 8.00 –17.00.

Seniormottagningen stängd under
sommarperioden. Patienterna hänvisas till Olofströms vårdcentral. Ingen
kvällsmottagning. Tidsbokning till labb
0454-73 31 00 eller via 1177.se.

Olofströmskliniken
Sommartider 22 juni–23 augusti.

Begränsad mottagning. Laboratoriet
stängt från 14.00 den 20 juli–16 juli.

Sölvesborgs vårdcentral
Sommartider 15 juni–28 augusti.
Öppet: måndag–fredag 7.30 –17.00.

Äldrevårdsmottagningen stänger
under perioden. Patienterna hänvisas
till Sölvesborgs vårdcentral.
Ingen kvällsmottagning. Tidsbokning
till labbet 0456–73 13 10

Fotvårdsmottagningen
Sölvesborg

Till och med den 16 augusti kommer
fotvården i Sölvesborg att vara stängd.
Patienter hänvisas till fotvården i
Karlshamn.

Habiliteringen
Stängt 6 juli–17 juli.

Habiliteringen i Karlskrona är öppen.

Hjärtmottagningen

Hjärtmottagningen inklusive klinisk
fysiologi har nerdragen verksamhet
15 juni–9 augusti.

Hudmottagningen

Stängt och öppnar åter den 31 augusti.
Telefonrådgivningen är öppen som
vanligt. Mottagningen i Karlskrona
har öppet.

Hörselvården
Tidsbokad jour.

Kirurg- och
urologmottagningen
Stängt 15 juni–23 augusti.

Akutmottagningen i Karlskrona tar emot patienter
som behöver avancerad akut
behandling vid sjukdom och
olycka. Öppet dygnet runt.

Ring 1177 innan du åker till
akutmottagningen — ring 112
vid livshotande tillstånd.

Blekingesjukhuset
KARLSHAMN
Barn- och
ungdomsmottagningen
Stängt 22 juni–16 augusti.

Hjärtmottagningen har nerdragen
verksamhet 15 juni–9 augusti.

Sårcentrum Lyckeby
Stängt 29 juni–17 juli. Kontakta din

vårdcentral under sommarperioden.

Tobaksfri operation
Stängt 13 juli–9 augusti.

Psykiatrin

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN

Barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen Ronneby
Stängt 6 juli–21 augusti.
Patienter hänvisas till barn- och
ungdomspsykiatriska mottagningen
i Karlskrona och Karlshamn.

VUXENPSYKIATRIN
Minnesenheten

Levnadsvanemottagningen
Stängt 13 juli–2 augusti.

Sommartider 1 juni–30 augusti.
Endast öppet för bokade besök.
Telefontider: måndag–tisdag,
torsdag–fredag 8.00 –11.00, onsdag
13.00 –15.00. Stängt 6 –17 juli.

Logopedmottagningen
Stängt 9 juli–19 juli.

Sexologiska mottagningen
Stängt 15 juni–17 augusti.

Ortopedtekniskt centrum
Stängt 18 juni–17 augusti. Telefon-

Folktandvården

Mottagningen i Karlskrona har öppet.

AKUTMOTTAGNINGEN

Hjärtmottagningen

rådgivningen är öppen måndag–fredag
9.00 –11.30. Ortopedtekniskt centrum i
Karlskrona tar emot vid akuta behov.

Sårcentrum Karlshamn
Stängt 6 juli–31 juli. Kontakta din

vårdcentral under sommarperioden.

Tobaksfri operation
Stängt 13 juli–9 augusti.
Öronmottagningen
Stängt 29 juni–2 augusti.

Mottagningen i Karlskrona tar
emot akuta besvär.

KARLSKRONA
Habiliteringen
Stängt 20 juli–31 juli.

Habiliteringen i Karlshamn är öppen.

Om du är sjuk och behöver råd och vård ska du söka vård om du behöver det, trots att det är
coronatider. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Ring din vårdcentral eller jourcentralen för att
Dentid.
här informationen
sammanställdes
av Region
Blekinge
aprilalltid
2020. att ringa först. Åk inte direkt till en
boka
För att undvika
att smittan
sprids
berden
vi 1dig
mottagning. Ring 112 vid allvarlig livshotande skada eller sjukdom.

Två kliniker i Blekinge håller öppet för
akutbesök, folktandvården i Karlskrona och folktandvården i Karlshamn.
Om du behöver boka tid för ett akutbesök, gör du det genom att ringa till
den klinik som du normalt tillhör. Där
får du information om vilken av de två
öppna klinikerna du kommer att få
vård på. Akutklinikernas öppettider är
måndag-torsdag 8.00 –16.00, fredag
8.00 –12.00.
Är du i behov av akut tandvård under
jourtid (lördag eller röd dag) ringer
du 0455-73 10 00 mellan 9.00 och
11.00 för hänvisning till jourhavande
tandläkare.

