Först och främst – ett stort tack till er alla som hjälper oss under denna
exceptionella sommar, både ni som skjuter upp era planerade
kontroller, förstår när vi behöver prioritera, tar hand om varandra och
visar hänsyn både här på vårdcentralen och ute i samhället.

Vi är alla glada att möjligheten att provta sig för covid-19 har ökat, både att testa vid
symptom och att testa om man har antikroppar och därmed har haft infektionen
tidigare.
Just nu är det väldigt många som ringer oss med frågor om provtagning och som
önskar vår hjälp från vårdcentralen att ta prover.
Vår roll idag är att ta hand om de som är så sjuka att de behöver sjukvård.
Provtagningsmöjligheterna hos oss är begränsade och behöver reserveras för de
som har en svårare sjukdom eller utredning hos oss. Detta gäller både tester för
sjukdom här och nu (PCR-test) och test om du haft sjukdomen (antikroppstest).
Du som har lätta symptom och klarar dig utan vård eller som vill veta om du haft
covid-19 redan kan provta dig genom Region Stockholms program för detta. Där
finns resurser avsatta som inte belastar hälso- och sjukvården.
Läs om hur du gör på https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-istockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/
Just nu vill naturligtvis många testa sig, och tiderna räcker inte till varje vecka, det blir
därför väntetider. Ibland fungerar inte appen eller 1177.se, vi vet att man hela tiden
arbetar för att öka kapaciteten både i tekniken och i provtagningen, och ber om
fortsatt tålamod.
Det är många som ringer oss när de inte kommer fram i appen eller på 1177.se. Våra
sköterskor kan tyvärr inte avsätta tid att guida er här, vi har många som behöver oss
som vårdcentral just nu. Både AlltidÖppet och 1177.se har egna supportlinjer man
kan ringa eller e-posta vid frågor och behov av hjälp.
Här finns kontaktinformation till teknisk support för 1177.se:
https://www.1177.se/Stockholm/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177vardguiden/support-och-tekniska-krav-for-e-tjansterna/support-for-1177-vardguidense-tjanster/
Du kan också ringa 0770-72 00 00 alla dagar klockan 6-22
Här finns information om appen AlltidÖppet, och ett kontaktformulär till deras support:
https://www.slso.sll.se/vard-hos-oss/vardcentralerhuslakarmottagningar/appen-alltidoppet/
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