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Abstract
As of now, we have lived with the Covid-19 pandemic and its accompanying restrictions,

recommendations and messages for over a year. The constantly repeated messages about the

same topic has resulted in people tiring of following restrictions and paying attention, which is

what the WHO describes as pandemic fatigue. Meanwhile, fatigue such as this, which could lead

to people choosing to ignore or actively resist health communication, has previously been

described by researchers as message fatigue.

The aim of the study was to analyze how Region Skåne’s Facebook posts during the Covid-19

pandemic could be understood based on message fatigue and the guidelines created by the WHO.

As such, the purpose was to contribute to existing knowledge on how to craft messages, in order

to determine how to strategically communicate important information during a pandemic.

In order to investigate this we conducted a content analysis of Region Skåne’s Facebook posts

from February 26 to December 31 2020. Thus, we analyzed to what extent the guidelines by the

WHO were reflected in posts, how the posts could be interpreted in relation to the guidelines and

message fatigue and how the content changed over time. The study showed that what constitutes

good communication depends on the context and the situation and that guidelines, such as the

ones developed by the WHO, can be used as guidance and as a foundation for designing

messages. However, following guidelines does not automatically mean message fatigue is

avoided. Therefore, there is no one way in which organizations should communicate during

situations such as pandemics. Thus, the study shows that communication professionals should

conduct continuous analysis and adaptation of messages. The study, therefore, highlights the

importance of strategic communication in the design of messages.

Keywords: Message fatigue, pandemic fatigue, health communication, pandemic

communication, strategic communication, Covid-19, WHO, World Health Organization, Region

Skåne, Facebook
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Sammanfattning
I nuläget har vi levt med covid-19-pandemin och dess medföljande restriktioner,

rekommendationer och budskap i över ett år. De konstant återupprepade budskapen kring ämnet

har resulterat i att människor tröttnat på att följa restriktioner och uppmärksamma informationen,

vilket WHO beskriver som pandemic fatigue. Samtidigt har denna trötthet, som kan leda till att

människor väljer att ignorera eller aktivt motstå hälsokommunikation, tidigare beskrivits av

forskare som message fatigue.

Syftet med denna studie var således att undersöka hur Region Skånes Facebookinlägg under

covid-19-pandemin kunde förstås utifrån message fatigue och riktlinjerna skapade av WHO.

Därmed var målet att bidra till existerande kunskap kring budskapsutformning för att på så sätt

kunna dra lärdomar kring hur man kan strategiskt kommunicera viktig information under en

pandemi.

För att undersöka detta genomförde vi en innehållsanalys av Region Skånes Facebookinlägg från

26 februari till 31 december 2020. Vi undersökte i vilken utsträckning WHO:s riktlinjer

reflekterades i inläggen, hur inläggen kunde tolkas i relation till riktlinjerna och message fatigue

samt hur innehållet förändrades över tid. Studien visade att vad som utmärker bra

kommunikation beror på kontext och situation och att riktlinjer som WHO:s kan användas som

vägledning och grund till utformning av budskap. Dock undviks inte message fatigue endast för

att riktlinjer följs. Det finns därmed inte ett bestämt sätt som organisationer bör kommunicera på

under situationer som en pandemi, utan kommunikatörer bör bedriva fortlöpande analys och

anpassning. Studien betonar därav på betydelsen av strategisk kommunikation vid utformningen

av budskap.

Nyckelord: Message fatigue, pandemic fatigue, budskapströtthet, hälsokommunikation, 

pandemikommunikation, strategisk kommunikation, covid-19, WHO, World Health Organization, 

Region Skåne, Facebook
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1. Inledning

“Even the most powerful symbols lose their impact if they are constantly repeated”

Anthony Downs, 1972 (s. 47)

Vid utförandet av denna studie har covid-19-pandemin pågått i över ett år och fortfarande

förväntas människor uppmärksamma ständigt återupprepade budskap som “håll i, håll ut, håll

avstånd” (Olofsson, 2020), ta till sig informationen och följa restriktionerna. Däremot rapporterar

Kantar Sifo (Wennö, 2021) att allt fler upplever att restriktionerna inte efterföljs. Samtidigt

varnar WHO för så kallat pandemic fatigue, vilket de beskriver som en ökad brist på motivation

att följa restriktioner och uppmärksamma information relaterad till pandemin (WHO Regional

Office for Europe, 2020). 21 oktober 2020 varnade även Region Skåne i ett Facebookinlägg för

pandemitrötthet och definierade det, i likhet med WHO:s beskrivning, som “en mental och

psykisk trötthet på pandemin och att man därmed inte längre orkar hålla emot och följa alla

restriktioner” (Region Skåne, 2020b). I inlägget uttalade sig Eva Melander, smittskyddsläkare på

Region Skåne, om pandemitröttheten “Det är vanligt, men samtidigt är ökningen mycket

oroväckande och jag vill verkligen understryka vikten av att hålla ut” (Region Skåne, 2020b).

Dock räcker det eventuellt inte att endast uppmana människor att hålla ut då WHO menar att

pandemitröttheten leder till att budskap som tidigare varit effektiva inte längre fungerar och

pekar på ett behov av att motivera människor som tröttnat på de upprepade budskapen. Som ett

svar på den utvecklingen har WHO utformat ett ramverk, key strategies in policies, interventions

and communication, ämnat att vägleda medlemsstater i utformningen av lagar, riktlinjer och

kommunikation som ska motivera människor att fortsätta följa riktlinjer och uppmärksamma

viktig information trots att pandemin pågått i över ett år (WHO Regional Office for Europe,

2020).

Den pandemic fatigue som WHO varnat för (WHO Regional Office for Europe, 2020) illustrerar

således hur pandemin lett till budskapströtthet som riskerar att förvärra krisen. Dock är detta inte

ett unikt eller nytt problem, utan har identifierats tidigare av forskare. Kim och So (2018)
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använder begreppet message fatigue för att beskriva fenomenet och definierar det som “a state of

being exhausted and tired of prolonged exposure to similarly-themed messages” (s. 109).

Problemet är således att människor tröttnat på budskapen om pandemin och att förhålla sig till

restriktionerna. Christianson och Barton (2021) drar slutsatsen att coronapandemin har

synliggjort “the importance of considering attentional capacity and fatigue” (s. 573). Det finns

således ett behov av att studera budskapsinnehåll för att få en förståelse för hur problemet kan

undvikas samt hur människor kan motiveras till att uppmärksamma viktig information vid kriser

och följa eventuella rekommendationer. Farooq et al. (2020) förklarar att människor “even adapt

health measures themselves, if they understand the necessity and reasoning behind the actions”

(s. 2). Då strategisk kommunikation definieras som “the purposeful use of communication by an

organization to fulfill its mission” (Hallahan et al., 2007, s. 3) är det därmed väsentligt att förstå

hur man kommunicerar så att budskapen uppnår sitt syfte för att organisationer i sin tur ska

kunna uppnå sina mål. I detta fallet innebär det att studera budskap vid message fatigue för att få

en ökad förståelse för hur man kan kommunicera på ett sätt som motiverar människor att

uppmärksamma viktig information och förhoppningsvis förändra sitt beteende.

1.1 Problemformulering
Det är viktigt att myndigheter kan nå människor med viktig information, som vid

covid-19-pandemin för att begränsa smittspridningen i samhället. Dock förklarar WHO (WHO

Regional Office for Europe, 2020) att de budskap som visat sig effektiva under pandemins tidiga

skede med att motivera människor till att följa restriktioner inte längre fungerar. Därmed menar

WHO (WHO Regional Office for Europe, 2020) att pandemin resulterat i en budskapströtthet

som riskerar att förvärra krisen. Detta eftersom människor tröttnat på budskapen om pandemin

och att förhålla sig till restriktioner, vilket överensstämmer med Kanto Sifos (Wennö, 2021)

rapport att allt fler människor upplever att restriktionerna inte efterföljs. Det faktum att budskap

som tidigare varit effektiva kan förlora sin effekt kan således ses som ett större hot som även kan

påverka organisationers möjlighet att uppnå sina mål. Då organisationer är beroende av strategisk

kommunikation och att kommunikation tas emot för överlevnad (Zerfass et al., 2018) skulle

message fatigue kunna påverka organisationers möjlighet till fortsatt existens. Således är det av

relevans för strategisk kommunikation att undersöka budskapsutformning vid message fatigue.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är således att undersöka hur man kan förstå Region Skånes Facebookinlägg

under covid-19-pandemin utifrån message fatigue och WHO:s riktlinjer*. För att förtydliga

syftar studien dock inte till att bedöma Region Skånes kommunikation under pandemin eller

avgöra dess avsikter med kommunikationen. Den ämnar snarare till att bidra med kunskap om

hur man kan utforma och anpassa innehållet i budskap då människor tröttnat på dem, för att

därigenom förstå hur man kan nå ut med viktig information vid en pandemin. Dessutom kan

detta bidra med lärdomar till forskningsområdet strategisk kommunikation gällande hur

organisationer kan anpassa sin kommunikation när budskap inte längre är effektiva samt då man

måste kommunicera om samma ämne under en längre period.

Vi vill undersöka detta med utgångspunkt i följande tre frågeställningar:

● I vilken utsträckning reflekteras WHO:s riktlinjer* i Region Skånes Facebookinlägg

under perioden 26 februari till 31 december 2020?

● Hur kan Region Skånes Facebookinlägg tolkas i relation till WHO:s riktlinjer* och

message fatigue under den studerade tidsperioden?

● Hur har innehållet i form av mönster och trender i Region Skånes Facebookinlägg

förändrats under den studerade tidsperioden?

*WHO key strategies in policies, interventions and communication. (se 3.2)

1.3 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa studien till tidsperioden 26 februari till 31 december 2020 för att få en

hanterlig mängd data som kan analyseras mer ingående. Det skulle innebära ett för omfattande

arbete för studiens tidsbegränsningar att studera en längre period än den valda på tio månader. 31

december 2020 utgör även en naturlig brytpunkt då vi inte önskar att inkludera

kommunikationen kring vaccineringen som inleddes därefter. Dessutom bör det klargöras att

studiens fokus är chronic message fatigue (se 3.1), som uppstår som en följd av upprepade
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budskap under en längre period (So et al., 2017), med hänsyn till att en period av tio månader

studeras.

Studien kommer endast att utgå ifrån Region Skåne. Vi har valt att fokusera på en

fallorganisation snarare än flera för att kunna genomföra en djupare analys av det empiriska

materialet. Region Skåne valdes specifikt för att det är den organisation som är ansvarig för att, i

dess egna ord, “alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro” (Region Skåne, u.å.a).

Dessutom beskriver organisationen att de vid en kris ska “förmedla en tillgänglig, tydlig,

trovärdig och korrekt lägesbild till medborgare [...]” (Region Skåne, 2019b, s. 9). Således gör

Region Skånes ansvar över information och hälsa den till en relevant organisation att studera i

samband med message fatigue.

Vi har även valt att avgränsa studien till att endast studera inläggen på Region Skånes

Facebooksida. Därmed tar vi inte hänsyn till inlägg publicerade på övriga kanaler. Vi har

specifikt valt Region Skånes Facebooksida då den i nuläget har 62 684 följare (Region Skåne,

u.å.b), jämfört med Twittersidan som endast har 9340 följare (Region Skåne, u.å.c). Det är

därmed mer relevant att studera inläggen på Facebook då följarantalet innebär att fler nås på den

plattformen.

1.4 Vald organisation: Region Skåne
Region Skåne är en offentlig organisation som är politiskt styrd och bland annat ansvarar för

kollektivtrafik samt hälso- och sjukvård i Skåne (Region Skåne, u.å.a). Organisationen beskriver

att dess vision är att förse skånska invånare med ”livskvalitet i världsklass” (Region Skåne,

2019a, s. 4) och att dess mission är att ha “nöjda medborgare” (Region Skåne, 2019a, s. 4).

Region Skåne (2019a) strävar efter att utgå ifrån arketypen caregiver i all sin kommunikation,

där ambitionen inkluderar att vara “stödjande och omhändertagande” (s. 4) samt erbjuda “en

trygg och stabil hjälpande hand” (s. 4). Dessutom uppger Region Skåne (2019a) i sin

kommunikationspolicy att dess kommunikation bland annat ska vara faktabaserad och

målgruppsanpassad samt visa empati.
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1.5 Smittläget i Skåne och restriktioner
Den 3 mars 2020 rapporterade Region Skåne det första bekräftade fallet av covid-19 i Skåne

(Region Skåne, 2020c). Därefter följde vad som kan beskrivas som den första vågen av covid-19.

Då tillgängligheten av testning var begränsad under denna period (Lindahl & Pettersson, 2020)

kan inte smittspridningen bedömas utifrån antal bekräftade fall. Däremot kan vågen bedömas

utifrån antal avlidna och inlagda på sjukhus och med utgångspunkt i statistiken publicerad av

Region Skåne (2021) bedömas ha pågått från mars 2020 till juli 2020 (se fig.1, för större bild se

bilaga 1). Statistiken visar även att den så kallade andra vågen pågick från oktober till året ut.

Dessutom illustrerar statistiken att den andra vågen hade en avsevärt brantare uppgång än den

första samt var värre utifrån antal inlagda på sjukhus och dödsfall (Region Skåne, 2021; se bilaga

1).

Fig. 1. Region Skånes statistik över “Antal patienter med konstaterad covid-19 som vårdas på

sjukhus” samt “Antal avlidna med Covid-19 i Skåne” (se bilaga 1 för större bilder).

Dock fanns det stora regionala skillnader i Sverige under den första vågen. Skåne hade då endast

1,2 dödsfall per 10 000 invånare, jämfört med den nationella nivån på 4,2 och Stockholms på

8,1. Således var Skåne inte lika illa drabbat av pandemin under den första vågen som Stockholm

och Sverige i helhet (Nyqvist, 2020).
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Sveriges hantering av covid-19-pandemin har till stor del utgått ifrån den egna individens ansvar.

Detta fokus beror till stor del på att Sverige vanligtvis brukar utgå ifrån frivillighet och eget

ansvar gällande hälsobeslut (Folkhälsomyndigheten, 2021a), men även på att det funnits

begränsade möjligheter att utforma restriktioner över exempelvis människors rörelse då

rörelsefriheten är grundlagsskyddad (Winberg, 2020).

Gällande restriktioner har det betonats att målet varit att minimera dödlighet och smittspridning,

snarare än att eliminera det totalt. Dessutom har Folkhälsomyndigheten förespråkat hållbara

restriktioner som kan följas under en längre tid samt ett helhetsperspektiv då myndigheten

exempelvis påpekat “även i den akuta hanteringen av pandemin behålls fokus på den fysiska och

psykiska hälsan och på folkhälsan i stort” (Folkhälsomyndigheten, 2021a).

Folkhälsomyndigheten har utformat nationella allmänna råd och rekommendationer, vars syfte är

att minska spridningen av covid-19. De skärptes 14 december 2020 och inkluderar bland annat

att man ska stanna hemma vid symtom, hålla god handhygien, uppmärksamma information om

rekommendationer, hålla avstånd, arbeta hemifrån om möjligt, umgås med få personer samt

undvika onödiga resor och trängsel (Folkhälsomyndigheten, 2021b). Utöver det skärptes de

allmänna råden i Skåne när smittspridningen ökade under hösten. Från 27 oktober 2020

inkluderades även att undvika kollektivtrafik, inomhusmiljöer och samlingar samt att endast

umgås med de man bor med (Folkhälsomyndigheten, 2020).

1.6 Disposition
Studien är indelad i sex avsnitt. Detta första avsnitt har redogjort för studiens inledning inklusive

problemformulering, syfte och frågeställningar, avgränsningar, bakgrundsinformation om Region

Skåne och smittläget i Skåne samt denna disposition. Det andra avsnittet förklarar tidigare

forskning samt förankrar studien i dess vetenskapliga kontext. Därefter följer det tredje avsnittet

som presenterar det teoretiska ramverket som studien utgår ifrån, bestående av WHO:s key

strategies in policies, interventions and communication och message fatigue. Det fjärde avsnittet

redogör för våra metodologiska val, inklusive vetenskapliga utgångspunkter, insamlingsmetod

och urval, analysmetod, kodningskategorier och metodologisk reflektion. Det följs av det femte

avsnittet som är uppdelat i tre delar – en kvantitativ del och en kvalitativ del i vilka de valda
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inläggen analyseras utifrån den valda koden, samt en avslutande analys som summerar resultatet

av de två tidigare delarna. Det sjätte och sista avsnittet innehåller en diskussion av studiens

upptäckter, en redogörelse för de slutsatser som kan dras utifrån studien samt förslag på vidare

forskning.
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2. Tidigare forskning

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskningen som studien tar utgångspunkt från.

Forskningen består av bakomliggande teorier till message fatigue, däribland ämnena

uppmärksamhet, informationsöverflöd och kognitionsvetenskap. Därmed placeras studien i

kontext inom dessa forskningsområde.

Message fatigue kan tolkas ta avstamp i flera olika forskningsområden, som vi kommer att

redogöra för i denna del. Vi inleder med teorier inom uppmärksamhet och Downs (1972)

forskning kring the issue attention cycle. Dess utgångspunkt är att människors

uppmärksammande av problem utvecklas som ett kretslopp. Downs (1972) menar att efter att

problemet upptäcks byggs uppmärksamheten kring det upp till dess att allmänheten slutligen

tappar intresset när det visar sig att problemet är svårlöst och komplext. Samtidigt menar Downs

(1972) att desto mer akut ett problem framstår, desto mer uppmärksamhet får det. Dock menar

han, i likhet med message fatigue (So et al., 2017), att om man upprepar ett budskap alltför ofta

minskar intresset för det.

I samma era etablerades även teorier om information overload, attention scarcity och attention

economy, där Simon (1971) tidigt kopplade samman begreppen och menade att de uppkommit

som följd av informationssamhället. Simon (1971) beskriver information overload som “life in

an information-rich world” (s. 42) och begreppet har enligt Speiler et al. (1999) sitt ursprung i

kognitionspsykologi. Milford och Perry (1977) har tidigare beskrivit att fenomenet förekommer

när mängden information som förs in i ett system överstiger dess bearbetningskapacitet. Roetzel

(2019) förklarar att informationsöverflöd således försvårar människors förmåga att fatta beslut på

grund av den stora mängden information. Likt message fatigue hävdar So et al. (2017) att

information overload orsakas av överexponering för information och budskap, men att message

fatigue utöver detta specifikt fokuserar på upprepningen av likartade budskap. Forskningen kring

information overload har enligt Roetzel (2019) tidigare främst berört områden inom

företagsekonomi, men har genomgått ett skifte till att även behandla exempelvis sociala medier i

samband med digitaliseringen.
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Som följd av information overload hävdar Simon (1971) att attention scarcity lätt uppkommer då

“a wealth of information creates a poverty of attention” (s. 40). Doyle och Roda (2019) menar att

människors uppmärksamhet blir alltmer påfrestad i en omvärld med ett ständigt ökande

informationsöverflöd, vilket leder till en uppmärksamhetsbrist. Från denna teorin tog konceptet

attention economy form då Simon (1971) påtalade att människans uppmärksamhet kunde ses

som en begränsad och värdefull resurs, vilket Doyle (2019) likställer med en valuta.

Konsumenters uppmärksamhet blev därmed ett viktigt mått gällande exempelvis annonsering

enligt Taylor (2019). Taylor (2019) menar att annonsörer inte kan publicera hur mycket innehåll

som helst då risken finns att detta utmattar konsumenter till punkten där de är obenägna eller

ovilliga att ta till sig ytterligare information. Detta kan associeras med So et al.s (2017)

förklaring av fenomenet multiple message exposure, vilket de menar är ett forskningsfält nära

relaterat till message fatigue. Författarna hävdar att forskning inom detta område visar att

överexponering av budskap inte endast leder till en trötthet, men också att själva budskapet får

minskad effekt. Detta har bland annat illustrerats genom försämrade attityder till kampanjer om

anti-tobak som påtalats av Reinhard et al. (2014) och att AIDS inte upplevs som ett lika stort hot

som tidigare (Schindler et al., 2011).

Message fatigue kan alltså ses som ett upplevt socialt fenomen men det har även en förankring i

kognitionsvetenskap. Kim och So (2018) menar att det finns olika typer av känslomässig respons

som kan uppstå hos en person som upplever message fatigue när hen utsätts för ett upprepat

budskap. Författarna hävdar att den kognitiva reaktionen skiljer sig åt beroende på var budskapet

ses komma från. Om budskapet upplevs som riktat till en och menat att övertala så leder det lätt

till en reaktion som ilska, vilket är i linje med Lazarus (1991) Cognitive appraisal theory. Enligt

Lazarus (1991) är en sådan känslomässig reaktion ett tecken på motstånd då individen upplever

att dess egna vilja och mål blir stört och motarbetat av externa krafter. När budskapet istället inte

har en specifik sändare, utan är en del av omgivningen, menar Lazarus och Folkman (1984) att

det snarare kan vara svårt att hantera känslorna som uppkommer när man upplever budskapet. En

annan teori inom kognitionsvetenskap som kan kopplas till message fatigue är Psychological

reactance theory (Kim & So, 2018). Teorin av Brehm och Brehm (1981) beskriver hur en redan

utmattad mottagare reagerar när denna utsätts för ytterligare meddelanden som starkt liknar de
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budskap som orsakade utmattningen. Författarna menar att detta kan ses som en inskränkning på

individens frihet och leda till att mottagaren aktivt börjat kämpa emot grundbudskapet.

Trots att det alltså finns mycket närliggande och relaterad forskning menar So et al. (2017) att

begreppet message fatigue är understuderat. Författarna menar att det beror på att forskning

tenderar att fokusera på ett isolerat budskap snarare än upprepade budskap under en längre tid,

samt att det antas att upprepade budskap är positivt. Som So et al. (2017) förklarar är forskare

vanligtvis “much more concerned about audiences’ lack of repeated exposure to health campaign

messages than about overexposure to such messages” (s. 6). Dock menar författarna att det finns

ett behov att specifikt studera överexponering av budskap. Genom att inrikta vår studie på

message fatigue under coronapandemin kan vi således bidra till forskningen kring detta

understuderade begreppet samt eventuellt ifrågasätta normen av att upprepning av samma

budskap är positivt som So et al. (2017) hänvisar till.
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3. Teori

I följande del presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Först förklarar vi begreppet message

fatigue. Därefter redogör vi för WHO:s ramverk för hur pandemic fatigue kan motverkas, vilket

senare kommer att användas som en grund för den kodning som används i denna studie.

3.1 Message fatigue
Message fatigue definieras av So et al. (2017) som “an aversive motivational state of being

exhausted and bored by overexposure to similar, redundant messages over an extended period of

time.” (s. 10). Författarna gör en särskiljning mellan message fatigue när det uppstår som en följd

av identiska meddelanden och när det uppstår på grund av liknande budskap, det vill säga sådana

med samma mål eller tema. Vidare kan message fatigue som orsakas av liknande budskap delas

in i två underkategorier, acute message fatigue och chronic message fatigue. Acute message

fatigue särskiljs av identisk information och sker under en kort tidsperiod genom medierad

kommunikation. Däremot sker chronic message fatigue under en längre tidsperiod, med liknande

budskap samt genom både medierad och interpersonell kommunikation (So et al., 2017).

So et al. (2017) menar att trots att forskningen kring message fatigue är spridd kan fyra

gemensamma dimensioner urskiljas – perceived overexposure, perceived redundancy, exhaustion

och tedium. Enligt författarna upplever således människor drabbade av message fatigue att de

exponerats för vissa budskap för ofta (perceived overexposure) och att budskapen i sig är allt för

upprepade (perceived redundancy) samt en känsla av utmattning (exhaustion) och en brist på

entusiasm (tedium). Det finns även ett antal möjliga följder av message fatigue, däribland att

människor “avoid stimuli related to the fatigue” (So et al., 2017, s. 12). När de exponeras för

budskapet igen kan de bli irriterade, arga och frustrerade samt välja att inte söka efter

information om ämnet (So et al., 2017; Kim & So, 2018). Vidare menar Kim och So (2018) att

en kontinuerlig överexponering av budskap leder till att mottagaren antingen gör aktivt motstånd

genom att ställa sig emot budskapet eller passivt genom att inte uppmärksamma det alls.

Fortsättningsvis spekulerar So et al. (2017) att budskap som medvetet försöker övertala

mottagaren att förändra sitt beteende kan ha en större benägenhet att leda till message fatigue.
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Vidare ger So et al. (2017) förslag på hur message fatigue kan undvikas i så stor utsträckning

som möjligt. Författarna menar bland annat att framing av budskapen i en hälsokampanj kan vara

avgörande, som exempelvis en variation i perspektivet eller motivationen bakom den önskade

beteendeförändringen. Således kan icke-hälsorelaterade argument användas för att förespråka en

beteendeförändring då man vill minska risken att människor upplever message fatigue (So et al.,

2017).

3.2 WHO key strategies in policies, interventions and
communication
WHO beskriver pandemic fatigue som en bristande motivation att följa restriktioner och

uppmärksamma budskap som utvecklas hos en befolkning under en längre period. De menar att

det kan ses i den nuvarande pandemin genom att allt färre följer restriktioner och

rekommendationer och budskapen uppmärksammas mindre. Dessutom upplevs inte covid-19

som ett lika stort hot längre. WHO påstår att pandemic fatigue kan ge upphov till känslor av

hopplöshet och utanförskap (WHO Regional Office for Europe, 2020). WHO (WHO Regional

Office for Europe, 2020) drar även slutsatsen att pandemic fatigue lett till att “previously

effective core messages regarding washing hands, wearing face masks, and practising proper

hygiene etiquette and physical distancing may seem less effective” (s. 7).

Som ett svar på det faktum att budskapen blivit ineffektiva har WHO utformat ett ramverk med

strategier ämnade att “maintain and reinvigorate public support to prevent COVID-19” (WHO

Regional Office for Europe, 2020, s. 4). Ramverket är indelat i fyra kategorier med tillhörande

specifika råd (se fig. 2). Dessutom kompletteras de med fem övergripande principer som dock

inte berörs i denna studie (WHO Regional Office for Europe, 2020). Kategorierna summeras och

förklaras nedan.
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Fig. 2. WHO:s strategier och övergripande principer

Strategy 1: Understand people
I den inledande strategin föreslår WHO att fokus i kommunikationen läggs på kvalité snarare än

kvantitet, det vill säga att budskap informeras av vetenskap samt riktas och anpassas till specifika

målgrupper. På detta sätt bidrar man inte till det redan existerande informationsöverflödet som

riskerar att försvåra för människor att ta till sig information samt avgöra vilka källor som är

pålitliga. De poängterar även betydelsen av att rikta budskap till de målgrupper som är särskilt

utsatta och i behov av tydlig information (WHO Regional Office for Europe, 2020).

Strategy 2: Engage people as part of the solution
Den andra strategin som WHO (WHO Regional Office for Europe, 2020) listar är att engagera

människor till att vilja vara en del av lösningen. De menar att om människor aktivt får vara

delaktiga i arbetet mot smittspridningen minskas risken att restriktionerna ses som en

inskränkning på den individuella friheten. På så sätt skapas en förståelse för restriktionerna

samtidigt som det förmedlas en positiv gemenskap som sätter smittskyddsarbetet i kontext till

allas bästa, på såväl individ- som samhällsnivå (WHO Regional Office for Europe, 2020).

WHO (WHO Regional Office for Europe, 2020) menar att myndigheter bör kommunicera detta

genom att göra riktlinjer och restriktioner meningsfulla för mottagarna. Detta kan göras genom
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att man aktivt lyssnar på medborgare och tar hänsyn till deras perspektiv, men även genom att

man skapar en personlig relevans till rekommendationerna. Det kan exempelvis innebära att lyfta

fram historier och sätta riktlinjerna i ett personligt sammanhang, vilket ökar motivation att följa

dem. Större tillit och trygghet kan även skapas bland befolkningen genom att låta personer med

högt förtroende, som exempelvis religiösa ledare eller sjukvårdspersonal som arbetar med

bekämpningen av covid-19, föra talan. Enligt WHO (WHO Regional Office for Europe, 2020)

handlar det till stor del om att skifta fokuset så att invånarna tillsammans tar kontrollen över

pandemin. Genom att kombinera information med inspiration kan myndigheter tillsammans med

befolkningen skapa ett gemensamt engagemang och bidra till en kollektiv lösning (WHO

Regional Office for Europe, 2020).

Strategy 3: Allow people to live their lives, but reduce risk
Den tredje strategin beskrivs som en “harm-reduction approach” (WHO Regional Office for

Europe, 2020, s. 16) ämnad att sätta realistiska förväntningar på hur mycket och under hur lång

tid människor kan förändra sitt beteende. WHO menar att man bör undvika ett kortsiktigt “allt

eller inget”-tänk i sina budskap (WHO Regional Office for Europe, 2020).

WHO föreslår att budskap utgår ifrån människors behov, fokuserar på att hjälpa människor

särskilja högriskbeteende och förklarar hur de kan fortsätta leva sina liv på ett mer smittsäkert

sätt. De poängterar även betydelsen av att undvika att skuldbelägga då det kan leda till känslor av

skam och utanförskap. Dessutom menar de att man inte tvunget bör be människor att helt avstå

från exempelvis firande av högtider, utan snarare förklara hur det kan göras på ett säkrare sätt.

Således bör budskap skiftas från gör inte till gör annorlunda (WHO Regional Office for Europe,

2020).

Strategy 4: Acknowledge and address the hardship people experience
Målet med den fjärde strategin är att bemöta och erkänna de negativa konsekvenserna som

pandemin har haft på människors liv, som arbetslöshet, psykisk ohälsa, ensamhet m.m.

Förhoppningen är att därigenom öka människors motivation att uppmärksamma budskap och

följa restriktioner (WHO Regional Office for Europe, 2020).
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WHO menar att medlemsländer bör fokusera sin kommunikation på att uppmärksamma och

tillkännage de svårigheter som pandemin har inneburit, som arbetslöshet och ensamhet, samt visa

förståelse för att restriktioner kan vara svåra att följa. De betonar att budskap ska inriktas på

empati, hopp och förståelse snarare än straff, skam och skuld. Dessutom bör man

uppmärksamma möjligheter som arbetsträning och aktiviteter med positiva effekter som att vara

utomhus. WHO menar även att man bör undvika formuleringar som ger intrycket att man måste

välja mellan hälsa och ekonomi (WHO Regional Office for Europe, 2020).
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4. Metod och material

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska val, inklusive vetenskapliga utgångspunkter,

insamlingsmetod, urval, val av material och analysmetod. Här presenteras även de

kodningskategorier som kommer att användas för analysen. Avsnittet avslutas med en

metodologisk reflektion.

4.1 Vetenskapliga utgångspunkter
Det är viktigt att klargöra våra vetenskapliga utgångspunkter för studien då detta påverkar hur vi

analyserar och förhåller oss till det studerade empiriska materialet (Eksell & Thelander, 2014).

Vår ontologiska och epistemologiska ansats är kritisk realism. Det innebär att vi menar att det

finns en faktisk verklighet som man även kan erhålla kunskap om, men att den är socialt

påverkad (Danermark et al., 2019). Vår utgångspunkt i denna kunskapssyn innebär att vi ser

message fatigue som ett verkligt kognitivt koncept, som dock har en upplevd och tolkande

aspekt. Liknande innebär det att analysen och tillhörande slutsatser ska ses som tolkningar gjorda

utifrån våra egna sociala ramverk, men att dessa är tolkningar av ett faktiskt bakomliggande

problem.

Vidare har vi använt en abduktiv utgångspunkt för att dra slutsatser kring vårt material. Som

Eksell och Thelander (2014) förklarar innebär det att vi skapat preliminära koder och kategorier

samt dragit logiska slutsatser genom att ständigt pendla mellan teori och empiri. Således har vi

skapat en kod utifrån WHO:s riktlinjer och korrigerat denna under kodningsprocessen och

bearbetningen av materialet. Däremot vill vi förtydliga att abduktion inte kan användas för att nå

säkra slutsatser som exempelvis vid deduktion. Den abduktiva utgångspunkten innebär således

att våra slutsatser inte bör ses som definitiv kunskap, utan som möjliga förklaringar och

resonemang om det studerade fenomenet (Given, 2012). Studiens analys tar även utgångspunkt i

den hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att delarna tolkas och förstås i förhållande till helheten

och vice versa (Åkerström, 2014). Således kan inte Region Skånes Facebookinlägg förstås i

isolation, utan måste analyseras i relation till varandra och den större kontext de tillhör,

exempelvis under vilken tidpunkt i pandemin inlägget publicerades. Det abduktiva och
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hermeneutiska förhållningssättet möjliggör för en analys som pendlar mellan såväl empiri och

teori som delarna och helheten för att nå en djupare förståelse för det studerade fenomenet.

4.2 Insamlingsmetod och urval
Den insamlingsmetod vi använt är relevance sampling, vilket Krippendorff (2019) menar syftar

till att inkludera alla textenheter som bidrar till att besvara de valda forskningsfrågorna. När

forskare använder sig av relevance sampling innebär det att de först undersöker all text för att

sedan systematiskt reducera mängden tillgängligt material till det som ska analyseras för att

besvara frågeställningen (Krippendorff, 2019). Syftet med valet av relevance sampling är därmed

inte att det insamlade material ska utgöra ett representativt urval, utan snarare vara av relevans

för att besvara forskningsfrågorna.

Vi har valt att studera Region Skånes Facebookinlägg relaterade till covid-19. Tidsperioden som

analyserats är 26 februari 2020 till 31 december 2020. Vi valde utgå ifrån 26 februari eftersom

Region Skåne publicerade sitt första inlägg om covid-19 då (Region Skåne, 2020a). 31 december

valdes som slutdatum då vi endast ville förhålla oss till 2020, delvis för att få en hanterlig mängd

data, men även för att undvika att fokusera på kommunikationen kring vaccinering. Under den

valda tidsperioden publicerade Region Skåne totalt 312 Facebookinlägg (se bilaga 5), inklusive

videomaterial såsom presskonferenser. Vi har däremot valt att exkludera längre videor, det vill

säga videor längre än fem minuter som exempelvis presskonferenser, från kodningen av

inläggen. I samband med det har vi även valt att exkludera de inlägg som vanligtvis läggs upp

innan presskonferensen för att informera om tidpunkt, då text och bild i dessa utformas på

samma sätt varje gång och således inte är relevant för studiens syfte. Däremot inkluderas de i den

initiala kategoriseringen men inte i den senare kodningen och analysen. Strukturen av urval och

kodning förtydligas i figur 3 nedan.
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Fig. 3. Studiens urvals- och kodningsstruktur (se bilaga 2 för större bild).

Som ses i figur 3 ovan har vi valt att fördela inläggen i tre kategorier: coronainformation,

coronarelaterad information och icke-coronarelaterad information. Indelningen i varje kategori

motiveras och förtydligas nedan.
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Coronainformation innebär information som uttryckligen nämner covid-19, pandemin eller

corona. Huvudämnet i inlägget är alltså covid-19. Det kan innefatta information kring testning,

vaccination, smittspridning, dödstal och restriktioner.

Coronarelaterad information syftar till följder och konsekvenser av covid-19. Covid-19 kan

nämnas som en direkt orsak i inlägget, men även genom mer indirekta formuleringar som “I

dessa tider” och “I rådande läge”. Följder och konsekvenser kan vara både psykiska och fysiska

och exempelvis innefatta arbetslöshet, ensamhet, hemmasittande m.m. Om covid-19 nämns i

inlägget ligger fokus ändå på hur det påverkar andra verksamheter eller händelser, snarare än

information kring själva sjukdomen. Huvudbudskapet i själva inlägget är alltså inte covid-19,

men det omnämns eller berörs i viss utsträckning.

Icke-coronarelaterad information innebär att det inte finns någon koppling till covid-19 i

inlägget. Ämnet är således orelaterat till pandemin och dess konsekvenser. Det kan till exempel

inkludera historisk information, tävlingar, olika invigningar, information kring väder m.m.

4.3 Innehållsanalys
Vi har valt att utföra en innehållsanalys, förklarat av Krippendorff (2019) som en metod “for

making replicable and valid inferences from texts (or other meaningful matter) to the contexts of

their use” (s. 24). Således resonerar vi och drar slutsatser utifrån det valda empiriska materialet.

Denna studie tar utgångspunkt i Krippendorffs (2019) syn på innehållsanalys, där den inte

tvunget är endast kvantitativ då läsning av text förutsätter en kvalitativ tolkning. Vi kan dela upp

vår analys i en inledande kvantitativ del och en senare kvalitativ tolkning. Den kvantitativa delen

används som en grund för den kvalitativa analysen och består av tabeller (se 5.1) där inläggen

kodas utifrån kriterier som grundas i WHO:s riktlinjer. Därefter följer den kvalitativa delen (se

5.2), i vilken inläggen tolkas och analyseras djupgående utifrån deras innehåll. Som vanligtvis är

fallet i kvalitativa analyser är målet med denna att få en djupare förståelse för det studerade

materialet (Björklund & Paulsson, 2014).
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4.3.1 Kvantitativ del
Vi har utgått ifrån WHO:s key strategies in policies, interventions and communication och skapat

en egen kod med femton kriterier utifrån dessa (se 4.4). Koden används därefter för att

undersöka empirin, Region Skånes Facebookinlägg om covid-19, och utreda i vilken

utsträckning riktlinjerna reflekteras i inläggen. Detta presenteras i tabeller som används som stöd

för den kvalitativa analysen.

Dock innebär inte det faktum att ett visst kriterium inte uppfylls att inlägget bryter mot WHO:s

riktlinjer. Det betyder endast att det inte uppfyller kravet, vilket kan bero på att det inte berörs i

inlägget. Till exempel kan det vara svårt för ett inlägg med personliga historier från

sjukvårdspersonal att uppfylla kriterium 1 om faktabaserad information. Av den anledningen bör

ingen värdering läggas i antal inlägg som inte uppfyller kriterierna och bör inte ses som en

indikation på att Region Skåne inte kommunicerar i linje med WHO:s riktlinjer. Boréus och

Bergström (2017) påpekar att det inte endast är viktigt hur många gånger något uttrycks, utan

även hur det uttrycks. Mot den bakgrunden menar vi att inläggen även bör analyseras utifrån en

kvalitativ utgångspunkt där fokus läggs på inläggets syfte, innehåll och kontext.

4.3.2 Kvalitativ del
I den kvalitativa delen av studien tolkas inläggen i relation till WHO:s riktlinjer och message

fatigue. Vidare tar den kvalitativa delen utgångspunkt i den hermeneutiska cirkeln, vilket innebär

att inläggen tolkas i förhållande till varandra och deras kontext (Åkerström, 2014). Härav utgår

vi från Ödmans (2017) tillämpning av den hermeneutiska cirkeln. Han menar att denna utgör en

tolknings- och förståelseprocess. Ödman (2017) förklarar att kunskap uppstår när man pendlar

mellan att tolka de enskilda delarna för sig och den sammanlagda helheten, vilket ger en ökad

förståelse för materialet. Ytterligare menar Ödman (2017) att man måste ta hänsyn till den

situation och tidsperiod som materialet tillhör för att kunna förstå helheten. Det är även viktigt att

som tolkare vara transparent med sin befintliga förförståelse då den påverkar tolkningen av det

valda materialet (Ödman, 2017). Således kommer inläggen analyseras enskilt, tillsammans och i

förhållande till den valda tidsperioden, 26 februari till 31 december 2020, för att uttolka hur

riktlinjerna reflekteras i inläggen, samt hur eventuella mönster, trender och förändringar kan ses
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över tid. Detta ska på så sätt leda till en förståelse för inläggens budskap och innehåll.

4.4 Kodningskategorier
Med utgångspunkt i WHO:s key strategies in policies, interventions and communication har vi

gjort ett urval som kommer att användas som en kod för analysen av den valda empirin, Region

Skånes Facebookinlägg. Vi har baserat urvalet på en bedömning av vad i innehållet i WHO:s

strategier som är mest relevant ur ett kommunikationsperspektiv. Då WHO nämner att

kategorierna gäller “policies, interventions and communication” (WHO Regional Office for

Europe, 2020, s. 9) klargör de att råden inte endast gäller kommunikation, utan även exempelvis

lagstiftning och rekommendationer. I likhet med Palm och Åkerström (2019) menar de

följaktligen att inte alla problem kan lösas med endast kommunikation, men att det kan vara en

del av lösningen. Således har vi gjort ett urval då inte allt innehåll i WHO:s strategier är relevant

för kommunikation.

Vi har därmed summerat WHO:s fyra kategorier till våra egna motsvarande kodningskategorier

som innehåller det mest relevanta ur ett kommunikationsperspektiv. Dessa är indelade i femton

kriterier som listas nedan och förtydligas, beskrivs och exemplifieras ingående i

kodningsmanualen (se bilaga 4).

Kategori 1:  Riktade och anpassade budskap
1. Budskapen är faktabaserade och välgrundade.

2. Informationen i budskapen riktad och anpassad till särskilda målgrupper.

3. Budskapen fokuserar på att nå utsatta grupper i behov av information.

Kategori 2: Gemenskap och individen som en del av lösningen
4. Budskapen uttrycker att man som individ är del av något större och är starkare tillsammans.

5. Budskapen bjuder in mottagarna till att vara delaktiga och bidra till kommunikationen.

6. Budskapen uttrycker restriktionernas personliga relevans för att göra dem meningsfulla för

den enskilda individen och samhället i helhet.

7. Människor med högt förtroende eller som arbetar med bekämpningen av covid-19 lyfts fram

för att förmedla budskapet.

24



Kategori 3: Realistiska och skadereducerande budskap
8. Budskapen undviker polariserande meddelanden som tvingar människor att välja.

9. Budskapen fokuserar på anpassning snarare än totala förbud. Istället för “gör inte” betonas

“gör annorlunda”.

10. Budskapen syftar till att hjälpa människor minska högriskbeteende eller anpassa sin vardag

och beteende.

11. Budskapen försöker inte skuldbelägga eller utpeka beteende och enskilda individer eller

grupper.

Kategori 4: Förståelse för svårigheter
12. Budskapen erkänner och uppmärksammar svårigheter människor upplever på grund av

pandemin.

13. Budskapen visar förståelse för att människor kan ha svårt att följa restriktioner och riktlinjer.

14. Budskapen är inte klandrande eller tillrättavisande.

15. Fokus i budskapen ligger på hur man kan bemöta och överkomma svårigheter som följt av

restriktionerna.

4.5 Metodologisk reflektion
I denna del reflekterar vi över våra metodologiska val samt hur vi säkerställer studiens kvalité.

För att studien ska uppnå hög validitet, det vill säga att studien mäter det den har för avsikt att

mäta (Heide & Simonsson, 2014), har vi först eftersträvat face validity som Krippendorff (2019)

beskriver som “the obvious truth” (s. 361). Det innebär att det som mäts tycks vara det som

studien har för avsikt att mäta (Krippendorff, 2019). Då den kvantitativa delen av studien syftar

till att undersöka i vilken utsträckning kriterierna uppfylls då de tillämpas på det valda

materialet, måste vi därmed redogöra för hur vi avgör huruvida ett kriterium uppfylls eller ej.

Detta görs genom den kodningsmanual (se bilaga 4) som utförligt förklarar samtliga kriterier

samt ger exempel på hur de tolkas och tillämpas. Neuendorf (2017) menar att tydliga

kodningsinstruktioner som dessa ger en hög validitet som möjliggör för andra kodare utvärdera

koden och återskapa kodningsprocessen. Således ges läsaren möjligheten att själv tyda om

studien mäter det den syftar till att undersöka.
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Fortsättningsvis har vi även eftersträvat en hög nivå av content validity, vilket Krippendorff

(2019) förklarar som att studien täcker det område som eftersträvas att mätas. Eftersom vi tydligt

har redogjort för vår valda tidsperiod och analyserat samtliga inlägg inom denna (se bilaga 3)

uppnår vi därmed content validity inom tidsomfånget. Då vi även mäter i vilken utsträckning

koden reflekteras i inläggen innebär detta att alla delar av inläggen bör analyseras. Detta uppnås

genom att vi tar hänsyn till och analyserar allt innehåll i inläggen inklusive text, bild,

infographics och kortare filmklipp under fem minuter.

Vidare har vi säkerställt att studien har hög reliabilitet, det vill säga ett konsekvent resultat

(Björklund & Paulsson, 2014), genom att utföra ett reliabilitetstest. Då kodningen baseras på två

personers subjektiva tolkningar, är det relevant att mäta kodens inter-rater reliability (Bryman,

2016). Således har reliabiliteten mätts genom ett inter-rater reliability test som mätte nivån av

agreement i procent, så kallad crude agreement, genom att dividera antalet lika kodade kriterier

med antalet totala kriterier (Neuendorf, 2017). Totalt jämfördes överensstämmelsen på 20 inlägg,

nummer 204 till 252. Resultatet blev en överensstämmelse på 85,6 procent, vilket visar att

kodningen har skett på ett enhetligt sätt.

Den kvalitativa aspekten av studien innebär dock att målet inte är att uppnå en objektivitet, som

påpekat av Heide och Simonsson (2014). Målet är istället att studiens resultat ska vara trovärdigt

och överförbart. Studien uppnår hög trovärdighet och överförbarhet genom tydlig dokumentation

och redogörelse för urval och kodningskategorier (se 4.5 och 5.1.2), då det möjliggör för andra

att testa resultatet samt utföra liknande studier (Heide & Simonsson, 2014). Dessutom ger

redogörelsen för kodningen studien hög transparens, vilket innebär att det är möjligt för forskare

att antingen godkänna eller avvisa resultatet (Åkerström, 2014). Om det skulle förekomma

misstag i urval eller kodningskategorier kan det på så sätt identifieras och korrigeras.

Vidare är det viktigt att vi klargör vår förförståelse då Ödman (2017) menar den har en inverkan

på hur man tolkar sitt material utifrån den hermeneutiska cirkeln. Vår förkunskap om covid-19

och Region Skåne kommer således oundvikligen att influera tolkningsprocessen. Dock ämnar vi

även i detta fall att vara transparenta med hur tolkningar har gjorts utifrån kodningsmanualen (se

bilaga 4).
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Det bör även klargöras att studien inte ämnar att dra slutsatser kring Region Skånes avsikter med

sin kommunikation under covid-19-pandemin. Studien ska endast ses som en undersökning av

hur WHO:s riktlinjer reflekteras i myndighetens Facebookinlägg. Utifrån studien kan således

inga slutsatser dras huruvida det beror på chans eller för att Region Skåne aktivt arbetar utifrån

kriterierna. Studien bör därmed inte inte ses som en bedömning av Region Skånes

kommunikationsarbete under covid-19, utan endast en tolkning av hur WHO:s riktlinjer

reflekteras i inläggen.

Det är likaså viktigt att betona att studien endast ger en utomståendes tolkning av Region Skånes

Facebookinlägg. Det var inte möjligt att genomföra intervjuer på grund av studiens

tidsbegränsningar och således har inte avsikten bakom inläggen kunnat tas i åtanke. Därmed

berör inte den analys och det resonemang som förs Region Skånes intentioner kring specifika

inlägg eller dess kommunikation kring covid-19 överlag. Vi föreslår istället att detta är ett

område för vidare forskning (se 6.1 för vidareutveckling).
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5. Analys

I detta avsnitt presenteras analysen av det empiriska materialet utifrån den valda koden (se

bilaga 2 för kodningsstruktur). Först i 5.1 analyseras inläggen kvantitativt och redovisas i

tabeller. Därefter följer en kvalitativ analys i 5.2 utifrån den hermeneutiska cirkeln där inläggen

först tolkas separat (delen) och sedan i förhållande till varandra och kontext (helheten). Avsnittet

avslutas i 5.3 med en summerande analys. Samtliga inlägg som omnämns och citeras kan

återfinnas i bilaga 5.

5.1 Kvantitativ analys
5.1.1 Kategorisering av inlägg
I figur 4 ses de tre kategorier (se 4.2 för motivering av kategorisering) som Region Skånes 312

Facebookinlägg delats in i – coronainformation (199 st), coronarelaterad information (54 st) och

icke-coronarelaterad information (59 st). Kategoriseringen visar därmed att majoriteten av

inläggen (253 st) antingen direkt berörde eller var relaterade till covid-19.

Coronainformation Coronarelaterad information Icke-coronarelaterad information

199 st 54 st 59 st

Fig. 4. Kategorisering av de 312 inläggen publicerade 26 februari - 31 december 2020.
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5.1.2 Kodning av inlägg
I figur 5 nedan visas den kod som skapats utifrån WHO:s riktlinjer, fördelad på fyra kategorier som är uppdelade i femton kriterier.

Dessa kriterier har sedan använts för att koda Region Skånes Facebookinlägg under den valda tidsperioden. För en beskrivning av hur

koden används, se kodningsmanualen (bilaga 4).

Nedan: Fig. 5. Kriterier uppdelade efter kategori.

Kriterier Kategori 1: Riktade och anpassade budskap

1 Budskapen är faktabaserade och välgrundade.

2 Informationen i budskapen riktad och anpassad till särskilda målgrupper.

3 Budskapen fokuserar på att nå utsatta grupper i behov av information.

Kategori 2: Gemenskap och individen som en del av lösningen

4 Budskapen uttrycker att man som individ är del av något större och är starkare tillsammans.

5 Budskapen bjuder in mottagarna till att vara delaktiga och bidra till kommunikationen.

6 Budskapen uttrycker restriktionernas personliga relevans för att göra dem meningsfulla för den enskilda individen och samhället i helhet.

7 Människor med högt förtroende eller som arbetar med bekämpningen av covid-19 lyfts fram för att förmedla budskapet.

Kategori 3: Realistiska och skadereducerande budskap

8 Budskapen undviker polariserande meddelanden som tvingar människor att välja.

9 Budskapen fokuserar på anpassning snarare än totala förbud. Istället för “gör inte” betonas “gör annorlunda”.
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10 Budskapen syftar till att hjälpa människor minska högriskbeteende eller anpassa sin vardag och beteende.

11 Budskapen försöker inte skuldbelägga eller utpeka beteende och enskilda individer eller grupper.

Kategori 4: Förståelse för svårigheter

12 Budskapen erkänner och uppmärksammar svårigheter människor upplever på grund av pandemin.

13 Budskapen visar förståelse för att människor kan ha svårt att följa restriktioner och riktlinjer.

14 Budskapen är inte klandrande eller tillrättavisande

15 Fokus i budskapen ligger på hur man kan bemöta och överkomma svårigheter som följt av restriktionerna..
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Figur 6 som ses nedan visar Region Skånes inlägg kodade efter kriterierna och om kriterierna reflekteras i inläggen (för fullständig

tabell se bilaga 3). En grön bock innebär att kriteriet uppfylldes och ett rött kryss att det inte uppfylldes. Huruvida kriterierna uppfylls

visar således om WHO:s riktlinjer reflekteras i inläggen eller inte.

Som tidigare redogjorts för (se 4.2) analyseras endast de inlägg som räknas som coronainformation och coronarelaterad information.

Inlägg med icke-corona relaterad information berörs således inte. Dessutom exkluderas videor över fem minuter och inlägg om

presskonferenser. Detta innebär att totalt 194 inlägg analyserades (se bilaga 2 för kodningsstruktur).

Nedan: Fig. 6. Inlägg kodade efter kriterier (för fullständig tabell se bilaga 3)

Kategori 1
Riktade och anpassade

budskap

Kategori 2
Gemenskap och individen som en

del av lösningen

Kategori 3
Realistiska och skadereducerande

budskap

Kategori 4
Förståelse för svårigheter

Kriterier /
inläggsnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

5 ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

7 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

8 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

12 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

13 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌
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5.1.3 Sammanställning av kvantitativ analys
En kvantitativ analys har alltså utförts där det uttolkats i vilken utsträckning Region Skånes

Facebookinlägg uppfyller koden för att på så sätt tolka huruvida WHO:s riktlinjer reflekteras i

inläggen. Nedanstående tabell (fig. 7) visar hur stor andel av inläggen som uppfyller kriterierna

angett i procent.

Kategori 1
Riktade och

anpassade budskap

Kategori 2
Gemenskap och individen
som en del av lösningen

Kategori 3
Realistiska och

skadereducerande budskap

Kategori 4
Förståelse för svårigheter

Kriterier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Andel i % 75,8 69,6 30.9 45.4 27.8 63.9 45.9 91.2 32.5 65.9 74.7 35.6 19.1 78.4 21.1

Fig. 7. Frekvenstabell. Andel inlägg i procent som uppfyller kriterier 1-15

Figur 7 visar att de kriterier som inläggen uppfyllde i störst procentandel är nummer 1, 8, 11 och

14. Det kriterium som flest inlägg, 91,2 procent, uppfyller är nummer 8, dvs att undvika

polariserande meddelande som tvingar människor att välja. 78,4 procent uppfyller kriterium 14,

dvs inläggen är inte klandrande eller tillrättavisande. 75.8 procent av inläggen är faktabaserade

och välgrundade och uppfyller därmed kriterium 1. Slutligen uppfylls kriterium 11, att undvika

skuldbeläggande och utpekande av beteende och enskilda individer och grupper, av 74,7 procent

av inläggen. Följaktligen illustrerar analysen att det var vanligast att Region Skånes

Facebookinlägg undvek polariserande meddelande, inte var klandrande eller tillrättavisande, var

faktabaserade och välgrundade samt undvek att skuldbelägga och peka ut beteende och individer.

Samtidigt kan även utläsas att kriterier 3, 5, 13 och 15 uppfylls i minst utsträckning. Det

kriterium som uppfylls mest sällan, av endast 19,1 procent av inläggen, är nummer 13, dvs visad

förståelse för att människor kan svårt att följa restriktioner och riktlinjer. Därefter uppfyller 21,1

procent av inläggen kriterium 15, dvs att de fokuserar på hur man kan bemöta och överkomma

svårigheter som följer av restriktionerna. 27,8 procent av inläggen uppfyller kriterium 5 och

bjuder på något sätt in mottagarna till att vara delaktiga och bidra till kommunikationen.

Slutligen uppfylls kriterium 3, att inläggen fokuserar på att nå utsatta grupper i behov av
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information, av 30,9 procent av inläggen. Analysen visar således att det var mest sällsynt att

Region Skånes Facebookinlägg visade förståelse för att människor kan ha svårt att följa

restriktioner, fokuserade på hur svårigheter kan bemötas, bjöd in mottagarna att delta till

kommunikationen och försökte nå utsatta grupper.

Således visar figur 6 tydligt huruvida ett visst inlägg uppfyllde kriterierna. Det kan i sin tur ge

information om innehållet i inläggen. Utifrån figur 7 kan det även förstås att det var vanligt

förekommande att inläggen var faktabaserade och välgrundade. Dessutom möjliggör de kodade

inläggen (se fig. 6 och bilaga 3) tydandet av eventuella mönster och trender samt om dessa

förändras över tid. Däremot förklarar inte tabellen anledningen till förändringarna och således

ger inte den kvantitativa analysen, när studerad avskiljt från det övriga materialet, en fullständig

bild av inläggen. Den bör snarare ses som ett underlag och vägledning för vidare analys och

fördjupande i det empiriska materialet. När sammanställd med den kvalitativa analysen, som

även tar hänsyn till kontext och sammanhang, kan den däremot ge en bättre förståelse av de

studerande inläggen. Således behövs de två delarna av analysen för att förstå helheten.

33



5.2 Kvalitativ analys
I följande avsnitt analyseras Region Skånes Facebookinlägg utifrån den hermeneutiska cirkeln.

Under 5.2.1 tolkas inläggen enskilt (delen) samt i förhållande till varandra och sin kontext

(helheten). Därefter följer punkt 5.2.2 där trender och mönster över tid (helheten) analyseras.

5.2.1 Inläggen utifrån kontext och sammanhang
5.2.1.1 Faktabaserad och riktad information
I följande del kommer observationer kring faktabaserad och riktad information att beröras, som

behandlas i kriterier 1, 2 och 3. En observation som kan göras gällande kriterium 1 är att det ofta

uppfylls då inläggen innehåller konkret fakta och hänvisar till smittläget. Ett exempel är inlägg

139 (se bilaga 5 för samtliga inlägg), som upplyser om smittläget. Sådana uppdateringar om

smittläget publicerades återkommande under den studerade perioden och eftersom de är ämnade

att informera om det aktuella läget med hänvisningar till fakta uppfyller samtliga kriterium 1.

I kontrast är ett inlägg som exemplifierar hur kriteriet vanligtvis inte uppfylls inlägg 91. Det kan

ses ingå i en serie av #vijobbarfördig-inlägg som lyfter fram personal. Inlägget återger erfarenhet

från två anställda inom intensivvården. Däremot räknas det inte som faktabaserat och välgrundat

eftersom det inte innehåller tydlig fakta, utan endast åsikter och personliga erfarenheter. Samma

sak gäller flera liknande inlägg som använder #vijobbarfördig. Dock innebär inte avsaknaden av

konkret fakta att inlägget i sig inte kan anses vara relevant för att exempelvis motivera

människor att följa restriktioner. Inläggen i #vijobbarfördig-serien förmedlar istället en personlig

relevans, kriterium 6, genom framhävandet av personliga berättelser från sjukvårdspersonal. Det

visar således att alla inlägg inte tvunget behöver vara faktabaserade, utan att åsikter och

personliga erfarenheter eventuellt kan vara mer relevant vid vissa tillfälle än fakta och statistik.

Det indikerar därmed att inläggets kontext och syfte bör tas i åtanke.

Då ett inlägg är riktat till en särskild grupp är det inte heller alltid nödvändigt att budskapet

grundas i fakta. I exempelvis inlägg 113 där man belyser sjukhusclownernas jobb för sjuka barn

och deras föräldrar, behövs inte budskapet om skratt och glädje vara faktabaserat för att tilltala
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målgruppen. Detta går i linje med WHO:s riktlinjer att kommunikationen ska anpassas till

målgrupp och syfte (WHO Regional Office for Europe, 2020).

De kriterier som specifikt berör målgruppsanpassning är kriterier 2 och 3, att budskapen är

riktade till särskilda grupper och utsatta grupper. Noterbart är att de två kriterierna vid upprepade

tillfällen uppfylls tillsammans i Region Skånes inlägg. Exempelvis uppfylls de båda i inlägg 63.

Informationen i inlägget är tydligt riktad till en särskild grupp, de som har problem med

spelberoende, vilket dessutom är en utsatt grupp som löper större risk att drabbas av hälsoföljder

på grund av det ökade hemmasittande under pandemin. Däremot förekommer även fall där

endast ett av kriterierna uppfylls, det vill säga då inlägget är riktat till en särskild grupp men

gruppen inte räknas som utsatt. Ett exempel är inlägg 127 som humoristiskt förklarar att två

meter är detsamma som “tre øl (uden alkohol), en pølse plade med løg, to Dannebrogsflag

(håndflag) og en lille havfrue”. Utöver vara menat att underhålla kan det tolkas vara riktat till

danska turister i Skåne, som är en särskild men ej utsatt grupp. Detsamma gäller liknande inlägg

som på ett humoristiskt sätt gör jämförelser kring två meters avstånd.

Däremot förekommer även fall då inget av kriterierna uppfylls, det vill säga då inlägget varken är

riktat till en särskild grupp eller en utsatt grupp. Det förekommer vanligtvis då informationen i

inlägget är generell och riktad till allmänheten. Till exempel informerar inlägg 45 om att

Försvarsmakten har skickat ambulanser till Skåne och inlägg 59 om att Region Skåne har

lanserat en ny webbsida med statistik kring covid-19. Det visar således att det faktum att ett

inlägg inte är riktat kan vara positivt. Vid vissa tillfällen kan det istället finnas ett behov av mer

generell information för att nå en större grupp, som allmänheten. Dessutom kan variationen i hur

man riktar budskapen vara positivt, då So et al. (2017) menar att variation i perspektiv eventuellt

kan minimera risken för message fatigue. Ett skifte av tilltal och att man undviker att rikta sig till

samma målgrupp upprepade gånger kan eventuellt minska risken för message fatigue då en

aspekt av det är att människor upplever att de utsätts för budskap för ofta (So et al., 2017).
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5.2.1.2 Förklarande och underlättande
I denna del redogörs för hur Region Skåne kommunicerar för att förklara och underlätta under

den pågående pandemin, specifikt utifrån kriterier 10 och 9. Kriterium 10 syftar till att hjälpa

människor minska högriskbeteende eller anpassa sin vardag och beteende. I inläggen uppfylls

kriteriet vanligtvis då det förklaras vad restriktionerna innebär och hur de ska tillämpas i

vardagen. Ett tydligt exempel är inlägg 64 i vilket restriktioner listas som “✅ Håll avstånd✅

Avstå från resor✅ Stanna hemma om du är sjuk“. Det kan även beröra restriktioner i samband

med specifika situationer som exempelvis förlossningsvård i inlägg 100 och besöksförbud på

vårdmottagningar i inlägg 123. Ytterligare visar Region Skåne konkret hur människor ska

förhålla sig till råden genom demonstrationer av hur man ska tvätta händerna på rätt sätt i en

video i inlägg 7 samt i inlägg 222 med formuleringen “Nästa gång du tvättar dina händer, tänk på

att få med: 👍 Tummarna 🖐 Mellan fingrarna ✌ Fingertopparna👊 Ovansidan på händerna”.

De inlägg som uppfyller kriterium 9 fokuserar på anpassning snarare än totala förbud,

exempelvis genom att det betonas “gör annorlunda” istället för “gör inte”. I likhet med det

tidigare kriteriet berör således även detta restriktioner och menar att det behövs ett realistiskt och

mer nyanserat perspektiv på tillämpning. I inläggen som uppfyller kriteriet ges det ofta förslag på

hur man kan förhålla sig till rekommendationerna utan att det vardagliga livet påverkas allt för

mycket. Det förekommer även att det ges alternativ på hur vissa aktiviteter kan genomföras på ett

sätt som minskar risken för smittspridningen. Det tar därmed utgångspunkt i WHO:s uppmaning

att det är viktigt att myndigheter förhåller sig till realistiska förväntningar och utgår från

mottagarnas behov i situationen (WHO Regional Office for Europe, 2020). Mot den bakgrunden

är det således inte rimligt att förvänta sig att samtliga medborgare kan “avstå från resor” som

nämns i inlägg 64. Istället kan ett alternativ ges, som i inlägg 96 där det påtalas “Sprid ut er i

vagnarna och ta en senare avgång om möjligt”. När människor ombeds att undvika fysiska

butiker om möjligt i inlägg 278, ges de ändå förslaget “Om du måste handla så gör det när det är

lite folk i butikerna, handla inte i grupp och vistas inte i onödan i affärer eller köpcentrum”. Då

So et al. (2017) menar att försök att påverka människors beteende ofta kan ha en motsatt effekt

och leda till message fatigue, kan således ett mer neutralt och nyanserat budskap kring

restriktioner vara önskvärt. Dessutom är det linje med WHO som menar att realistiska budskap

är att föredra framför budskap med utgångspunkt i “allt eller inget” (WHO Regional Office for
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Europe, 2020), där det eventuellt finns en risk att människor ignorerar kommunikationen helt

eller, som poängterat av So et al. (2017), gör motstånd.

Vid vissa tillfälle kan det dock finnas ett större behov av att tydligt informera om situationen,

snarare än att kommunicera olika anpassningar av restriktioner. WHO menar att det är viktigt att

inte bidra till ett informationsöverflöd som kan skapa förvirring (WHO Regional Office for

Europe, 2020). Även om förslag på anpassningar kan vara hjälpsamt och positivt, kan det bli

förvirrande om dessa ständigt förändras. Till exempel ges det som tidigare nämnts förslag på hur

man ska åka kollektivtrafik säkert, som varierar från att man ska hålla två meters avstånd och gå

på i en annan vagn till att man ska välja en annan avgång. Dessutom kan det ses som

problematiskt att informationen kring anpassningarna berör samma tema samt försöker påverka

beteende, vilket So et al. (2017) menar bidrar till message fatigue.

5.2.1.3 Empati och bemötande
Observationer som görs i denna sektion är relaterade till empati och bemötande, vilket berörs i

kriterier 12, 13 och 15. Den första noterbara iakttagelsen är att hur kriterium 12 uppfylls i

inläggen varierar. Inlägg som uppfyller kriteriet erkänner och uppmärksammar svårigheter som

uppstått på grund av pandemin, vilket syns på flera olika sätt då Region Skåne lyfter fram en

variation av svårigheter. Exempelvis uppmärksammas olika former av missbruk såsom

spelberoende i inlägg 63 och alkoholmissbruk i inlägg 121. Dessutom lyfts psykiska svårigheter

fram som ensamhet i inlägg 300 med formuleringen “Är du rädd för att du eller någon närstående

ska känna sig ensam under julhelgen?“ och hemmasittande i inlägg 90 som lyder “Just nu är vi

många som spenderar mer tid hemma än vanligt. Kanske är du en av dem som jobbar hemifrån,

pluggar på distans eller har blivit arbetslös?”. Inläggen visar därmed att Region Skåne inte endast

fokuserat på smittspridningen i sin kommunikation, utan i linje med WHO:s riktlinjer

uppmärksammat hur pandemin kan påverka människor negativt på olika sätt. Fortsättningsvis

menar WHO att ett sådant synliggörande av svårigheter kan öka människors motivation att

uppmärksamma och följa restriktioner (WHO Regional Office for Europe, 2020).
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När inläggen dessutom ger råd på hur människor kan bemöta och överkomma svårigheter,

uppfyller de kriterium 15. Då uppmärksammar Region Skåne alltså inte endast svårigheter, utan

ger även förslag på hur de kan överkommas. I inlägg 90, som uppmärksammade det ökade

hemmasittande och berördes ovan (kriterium 12), ges det även förslag på hur man kan vara

fysiskt aktiv. Dessutom innehåller det länkar till instruktionsfilmer och övningar. Liknande

inkluderar inlägg 99 en hänvisning till en podcast som ger förslag på hur oro kan hanteras under

pandemin. Det finns därmed inlägg publicerade under den studerade perioden i vilka Region

Skåne inte endast informerar och uppmärksammar problem som covid-19 gett upphov till, utan

även vänder sig direkt till läsarna och försöker förse dem med resurser som kan vara användbara

för att hantera problemen.

I likhet med de ovanstående kriterierna berör kriterium 13 förståelse, fast då för att det kan vara

svårt att följa restriktioner och riktlinjer. Ett typiskt exempel på hur det uppfylls är inlägg 134, i

vilket Regiondirektör Alf Jönsson tackar alla skåningar för de uppoffringar de gjort när de följt

restriktionerna. Han tillkännager hur påfrestande det varit för många och visar därmed förståelse

för att det kan vara svårt att följa restriktionerna. Kriteriet uppfylls även vanligtvis i de inlägg

som berör firandet av högtider, där det uttrycks en förståelse för att människor egentligen vill fira

som vanligt och att restriktionerna är ett besvär. Till exempel inlägg 306 som lyder “Tack för att

ni firar jul i lite mindre skala i år. God jul önskar Region Skåne!” och inlägg 57 som inkluderar

“En ovanlig påsk är också en påsk. Tack för att du firar hemma i Skåne, håller avstånd och

kramar nära och kära på distans!”.

De inläggen illustrerar således en variation i hur budskapen ramas in. Snarare än att människor

endast blir uppmanade att hålla i, hålla ut och hålla avstånd tackas de för sina uppoffringar under

pandemin. Det är därmed ett sätt att undvika message fatigue, enligt So et al., (2017), då

budskapet förmedlas på ett annat sätt. Dessutom kan tackandet som även erkänner svårigheterna

eventuellt även höja motivationen i linje med WHO:s riktlinjer (WHO Regional Office for

Europe, 2020).
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5.2.1.4 Solidaritet, gemenskap och personlig relevans
Följaktligen förklarar vi hur det skapas en slags sammanhållande känsla av solidaritet,

gemenskap och personlig relevans i inläggen utifrån kriterier 4, 5, 6 och 7, eventuellt i

förhoppningen att restriktionerna ska följas. Gemenskapen berörs i de inlägg som uppfyller

kriterium 4 genom att det uttrycks att man som individ är del av något större och är starkare

tillsammans. Det görs bland annat genom formuleringar som “ALLA KAN BIDRA” i inlägg 8.

Samma inlägg förklarar även hur människor kan förhålla sig till restriktionerna för att inte föra

smittan vidare. Formuleringen som används framför således att varje enskild persons handlingar

är betydelsefulla för att stoppa smittspridningen. Kriteriet uppfylls även vid flera tillfälle då ordet

“tillsammans” inkluderas, exempelvis genom #tillsammans i inlägg 289 samt genom

formuleringar som “Tillsammans gör vi vården mer säker!💛“ i inlägg 192 och “Tillsammans

minskar vi smittspridningen” som upprepas i minst fjorton inlägg. På så sätt framförs en slags

känsla av solidaritet och gemenskap genom ordvalet i inläggen, som WHO menar kan skapa en

förståelse för och engagemang kring bekämpningen av covid-19 (WHO Regional Office for

Europe, 2020).

Den här gemenskapen uttrycks även i de inlägg som uppfyller kriterium 5, där människor

uppmanas att vara delaktiga och bidra till kommunikationen. Exempelvis i inlägg 48 som med

formuleringen “Tagga någon som behöver en #enkrampådistans och påminn om hur vi håller oss

säkra” tydligt uppmanar läsarna att delta och hjälpa Region Skåne sprida information kring

restriktionerna. Dessutom uppmanar och underlättar användandet av #enkrampådistans

spridandet av budskapet. Det är vanligt förekommande att Region Skåne sprider budskap på

detta sätt genom användandet av olika hashtags, som exempelvis #tillsammans, #vijobbarfördig

och #måstedu. Dock kan även hashtagsen ha en större inverkan på inläggets budskap än att

endast uppmuntra till delande. De kan exempelvis bidra till att skuldbelägga (se 5.2.1.5 där

#måstedu berörs) samt både skapa personlig relevans och en känsla av att man är starkare

tillsammans (#tillsammans). Dock skulle även delandet av budskapen kunna ha en negativ effekt,

då det kan leda till att de upprepas fler gånger, vilket är en av orsakerna till message fatigue (So

et al., 2017). Således kan det leda till att samma person bli utsatt för budskapet flera gånger från

olika källor och uppleva att hen överexponerats.
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Den sammanhållande känslan skapas även genom kriterium 6, som illustrerar restriktionernas

personliga relevans och därmed gör dem meningsfulla. Detta uttrycks på flera olika vis i Region

Skånes Facebookinlägg, bland annat genom att en restriktion sätts i en specifik kontext som gör

den relevant för mottagaren. Detta kan ses i inlägg 71 där människor uppmanas hålla ett avstånd

likvärdigt med “sju stora falafelrullar”, vilket skapar ett personligt sammanhang för skåningar.

Ett ytterligare exempel är inlägg 49 i vilket hela familjen uppmanas tvätta händerna tillsammans

med “Tvättbjörne” i ett försök att göra handtvätt roligare och mer meningsfullt för barn.

Personlig relevans kan även ses i mer riktade inlägg som direkt tilltalar människor och nämner

familjemedlemmar. Till exempel används formuleringen “Rädda brorsan/mormor/mamma/farfar

och moster” i inlägg 235 och “VEM stannar hemma på Valborg? Smarta ungdomar/kloka

tonåringar/ansvarsfulla barnbarn [...]”i inlägg 80. Som tidigare nämnts används även hashtags för

att skapa en personlig relevans, som med de inlägg märkta #vijobbarfördig där vård- och

servicepersonal ber människor att se över sina vanor genom att påpeka hur deras beteende

påverkar andra människor i samhället. Dock illustrerar även detta hur inlägg som skapar

personlig relevans lätt kan bli utpekande. När särskilda grupper, som “smarta ungdomar”, nämns

för att skapa en personlig koppling riskeras dock att de som inte följde uppmaningen att stanna

hemma känner sig utpekade eller anklagade. De kan även uppleva skam och utanförskap, vilket

WHO (WHO Regional Office for Europe, 2020) menar skuldbeläggande kan leda till.

Samma förmedlande av personlig relevans kan ses i de inlägg som uppfyller kriterium 7, där

människor med högt förtroende lyfts fram för att förmedla budskapet. Det görs ofta genom

användandet av den tidigare nämnda hashtagen #vijobbarfördig som förekommer tillsammans

med berättelser från vårdpersonal. Ett exempel är inlägg 98, i vilket ambulansföraren Morgan

Lundin berättar om hur viruset påverkar de patienter han möter dagligen. Det görs även genom

belysandet av personer med hög auktoritet som exempelvis smittskyddsläkaren Eva Melander i

samband med lägesuppdateringarna. Hon lyfts då fram som en person med ett synligt yrke inom

vården som också har en stor expertis gällande smittskydd, vilket således ger tyngd åt hennes

uppmaningar att följa restriktionerna. Ytterligare exempel som visar variationen i de högt

förtrodda människorna som framhävs är Regiondirektör Alf Jönsson och Kronprinsessan

Victoria. Genom att betona personer med olika roller kan man således nå en bredare målgrupp.
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Trots att sändaren varierar skiftar dock inte budskapet om att man exempelvis ska stanna, hålla

avstånd och vara en del av lösningen. Således blir det ändå en upprepning av samma

kärnbudskap, vilket So et al (2017) menar kan leda till message fatigue.

5.2.1.5 Skuldbeläggande, tillrättavisande och polariserande
I denna del redogörs för hur skuldbeläggande, tillrättavisande och polariserande kan tolkas i

inläggen utifrån kriterier 8, 11 och 14. Det är noterbart att de flesta inlägg inte är polariserande

eller uppmanar människor att välja (se 5.1.3 fig. 7) men att det finns vissa undantag. I de

inläggen uttrycks det således att man måste välja mellan att agera fel och agera korrekt och att

det därav inte finns ett mellanläge. Ett exempel på det är inlägg 55 som lyder “Stanna i Skåne

under påsken! Den som hade tänkt resa bort över påsken får tänka om.”. Inlägget uttrycker inte

endast en uppmaning eller vädjan att stanna hemma under påsken, utan är formulerat som en

order eller tillsägelse. Således tvingar det människor att välja mellan att stanna hemma över påsk

och resa bort. Det antyder därmed att det inte finns ett mellanläge där man åker iväg över påsk

och firar på ett smittsäkert sätt. Det uppmanar således till ett ställningstagande och skulle kunna

leda till irritation bland de som redan planerat att fira påsk utanför Skåne samtidigt som de följer

övriga restriktioner.

Den här irritationen skulle eventuellt även kunna skapas av inlägg som inte uppfyller kriterium

11, det vill säga som är skuldbeläggande eller utpekande. Ett exempel är inlägg 44, som

uppfyller varken kriterium 11 eller 14, och alltså är både skuldbeläggande och tillrättavisande.

Inlägget innehåller en video där Sven Melander berättar om de allmänna råden. Han nämner

bland annat “Köp mer tvål än toalettpapper” och pekar därmed ut och skuldbelägger ett specifikt

beteende, samtidigt som det kan ses som ett tillrättavisande av de som bunkrade toalettpapper vid

början av pandemin. Det förekommer således ofta att ett inlägg som är skuldbeläggande även är

tillrättavisande. Ett ytterligare exempel som illustrerar detta är de inlägg som använder #måstedu.

I dessa inlägg utpekas de som inte följer rekommendationerna, såsom att undvika köpcenter och

umgås med få personer. Frågan som ställs till de som agerar på det sättet “Måste du?” blir då

tydligt både skuldbeläggande och tillrättavisande och gör att inläggen varken uppfyller kriterium

11 eller 14. Liknande citeras en undersköterska i inlägg 262 “Samtidigt kör jag förbi ett

köpcentrum varje dag och där är det alltid mycket bilar. Jag kan bli väldigt arg och tänka: Måste
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man göra detta just nu? Nej, nu måste vi minska smittspridningen.”, vilket även det

skuldbelägger och tillrättavisar de som inte följer rekommendationerna. Då inläggen som

skuldbelägger och tillrättavisar ofta lyfter fram sådant beteende som strider mot

rekommendationerna kan syftet med de inläggen således ses vara att få människor att agera i

linje med rekommendationerna. Dock går det emot WHO:s riktlinjer då de uttrycker att man bör

undvika “judgment and blame related to risky behaviours, as this can contribute to shame and

alienation more than engagement and motivation.” (WHO Regional Office for Europe, 2020, s.

17). Dessutom kan det ifrågasättas huruvida inläggen märkta #måstedu riskerar att bidra till en

redan existerande message fatigue bland befolkningen snarare än att motivera människor att

förändra sitt beteende, då So et al. (2017) menar att sådana budskap som försöker övertala

människor att förändra sitt beteende kan ha en större benägenhet att leda till message fatigue.

I kontrast är ett exempel på ett inlägg där både kriterium 11 och 14 uppfylls inlägg 307 som ger

råd till den som har covid-19. Trots att inlägget är riktat till de som har covid-19 varken

skuldbelägger eller tillrättavisar det personerna för att de blivit smittade. Istället ger det råd och

uttrycker medlidande med formuleringen “Har du covid-19? Här kommer några råd om vad du

kan göra själv för att må lite bättre och underlätta sjukdomsförloppet ”. Inläggen visar således

att dessa två kriterier vanligtvis antingen uppfylls eller inte uppfylls tillsammans.

Dock finns det exempel då de två kriterierna inte ter sig likadant i inläggen. Exempelvis inlägg

232 i vilket Eva Melander beskriver den ökade smittspridningen och nämner “Ökningen sker i

alla åldersgrupper, men gruppen 20-29 står just nu för 25 procent”. Det faktum att hon pekar ut

en specifik grupp, 20-29-åringar, gör att inlägget inte uppfyller kriterium 11. Däremot konstaterar

hon endast fakta och lägger inte någon särskild värdering i att den åldersgruppen står för en

större del av smittspridningen. Hennes uttalande är således inte tillrättavisande och inlägget

uppfyller därmed kriterium 14. Detta visar därmed att inläggen är nyanserade och att fler faktorer

än huruvida de uppfyller eller inte uppfyller ett specifikt kriterium bör tas i åtanke.
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5.2.2 Inläggens innehåll över tid
I denna del kommer trender och mönster i inläggen att analyseras under den valda tidsperioden.

Den första tydliga trenden som kan utläsas är att inläggen under den första månaden var

fokuserade på att ge saklig information. Inläggen som publicerades 26 februari till 20 mars 2020

uppfyllde alla förutom ett kriterium 1 (se fig. 8 nedan). Samtidigt var inte inläggen under den

perioden skuldbeläggande eller tillrättavisande, då samtliga inlägg uppfyllde kriterier 11 och 14.

Detta kan eventuellt ses bero på att det fanns ett stort behov av tydlig information under den

första fasen av pandemin, då det sannolikt fanns en hög nivå av osäkerhet. Detta reflekteras även

i inläggens innehåll med formuleringar som “Allmän information angående Coronaviruset

Covid-19. Region Skåne följer noga utvecklingen av Covid-19. Följande gäller: [...]” i inlägg 8,

“Vem berörs av besöksförbudet?” i inlägg 13, “När ska jag ringa 1177 eller min vårdcentral?” i

inlägg 17 och “Vad gäller i samband med förlossningen?” i inlägg 18. Sammantaget ger inläggen

intrycket att det fanns ett stort behov av att informera särskilda grupper om vad som gällde i

olika situationer och att Region Skåne därmed behövde använda sig av faktabaserad information.

Samtidigt kan det resoneras kring att det inte heller fanns ett behov av exempelvis

skuldbeläggande vid denna fas när pandemin precis uppstått, i kontrast till hur det senare

används i exempelvis #måstedu-kampanjen när pandemitrötthet börjat uppmärksammas. Det

samma gäller uppmärksammandet av svårigheter som följt av pandemin. Sannolikt hade

människor inte börjat uppleva svårigheter som ökat missbruk och ensamhet under den första

månaden, vilket troligtvis är varför det inte uppmärksammas i inläggen då.

Det kan dock sägas att Region Skånes inlägg hade en hög nivå av faktabaserad och välgrundad

information under hela tidsperioden, då den kvantitativa analysen visar att kriterium 1 uppfylls i

75,8 procent av inläggen (se 5.1.3 fig. 7). Det kan resoneras att den höga uppfyllningen av

kriteriet kan grundas i att Region Skåne (2019a) själv uttrycker i sin kommunikationspolicy att

dess information ska vara baserad på fakta. Således ställer myndigheten själv krav på sin

kommunikation i linje med kriteriet.
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Fig. 8. Kodade inlägg 26 februari - 20 mars 2020 (se bilaga 3 för fullständig tabell) med

kriterier 1, 11 och 14 markerade. Kriterium 1 uppfylldes i alla inlägg förutom inlägg 16.

Kriterier 11 och 14 uppfylldes av samtliga inlägg.

I april, när det mest akuta behovet av information i början av pandemin övergått och

belastningen på sjukvården ökat, börjar personal lyftas fram i inläggen i större utsträckning. Det

är sannolikt att det har ett samband med den ökade belastningen på sjukvården då inläggen bland

annat berör det ökade behovet av personal. Det första inlägget där ett behov av personal

uttrycktes är inlägg 34 publicerat 30 mars som lyder “Det är många som hör av sig och vill

hjälpa till i den rådande covidsituationen”. Kort därefter återupprepas behovet med “Din

kompetens behövs i samband med covid-19” i inlägg 43 och “Just nu har vi ett stort behov av

extra vårdpersonal” i inlägg 46, båda publicerade i april. Samma månad börjar även tack

framföras till sjukvårdspersonal i inläggen, där deras uppoffringar och hårda arbete betonas,

bland annat i inlägget där Kronprinsessan Victorias brev till sjukvårdspersonal lyfts fram. Det är

även i april då Region Skåne börjar publicera inlägg i #vijobbarfördig-serien, där vanligtvis en

sjukvårdsanställd lyfts fram som uppmanar människor att följa rekommendationer. Det

publicerades fjorton inlägg med #vijobbarfördig när smittspridningen var hög under våren.

Därefter används inte #vijobbarfördig mellan juli och september när smittspridningen och

belastningen på sjukvården minskade (se bilaga 1), för att sedan börjas användas igen i samband
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med den ökade smittspridningen i oktober. Det kan dock inte fastslås att det finns ett

orsakssamband, men det kan eventuellt ses tyda på innehållet i inläggen reflekterar det aktuella

läget.

En successiv förändring kan ses i innehållet i inläggen under sommaren, då de kan ses bli mer

skuldbeläggande och tillrättavisande jämfört med tidigare perioder. Kring inlägg 158-180 som

publicerades 9 juli till 28 augusti blir det allt vanligare att kriterium 11 och 14 inte uppfylls (se

fig. 9 nedan). En förklaring till utvecklingen kan tydas i innehållet i inläggen, där ökad

smittspridning i särskilda åldersgrupper lyfts fram. Dessutom betonas det i flera inlägg att man

inte ska slappna av trots att det är sommar, till exempel med formuleringar som “Vi vet att du

vet”. Dessutom varnas det för att smittspridningen kan komma att öka till hösten. Trots att

smittspridningen var förhållandevis låg under sommaren (se bilaga 1) uttrycks således en rädsla

för att människor ska återgå till sitt vanliga beteende och att smittspridningen ska öka igen. Det

ökade skuldbeläggandet och tillrättavisandet under perioden kan därmed ses som ett försök att

uppmana människor att följa restriktioner för att man ska kunna undvika att återvända till vårens

pressade läge.

Fig. 9. Kodade inlägg 24 juli - 28 augusti 2020 (se bilaga 3 för fullständig tabell) med kriterier

11 och 14 markerade. Kriterier 11 och 14 uppfylldes mer sällan jämfört med februari-mars (se

fig. 8).
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Den här trenden av skuldbeläggande och tillrättavisande kan sägas nå sin topp kring inlägg

240-254 som publicerades 30 oktober till 9 november 2020. Då uppfylldes inte kriterier 12, 13

och 15 alls och kriterium 11 och 14 endast en gång (se fig. 10 nedan). Inget inlägg under den

tidsperioden uppmärksammade alltså svårigheter som följde av pandemin (kriterium 12), gav råd

på hur de kan överkommas (kriterium 15) eller visade förståelse för att man inte kan följa

restriktioner (kriterium 13). Det var även vanligt att inläggen skuldbelade (kriterium 11) och

samtliga inlägg var tillrättavisande (kriterium 14). Inläggen publicerades när smittspridningen

ökade i Skåne (se bilaga 1) och berörde bland annat de skärpta allmänna råden, smittläget och

det ökade trycket på självtestningen. Dessutom publicerades det första #måstedu-inlägget i

samband med detta.

Fig. 10. Kodade inlägg 30 oktober - 9 november 2020 (se bilaga 3 för fullständig tabell) med

kriterier 11-15 markerade. Kriterier 12, 13 och 15 uppfylldes inte alls och kriterium 11 och 14

endast en gång i inlägg 243.

I #måstedu-inläggen lyfts särskilda beteende fram, såsom att handla i köpcenter, åka

kollektivtrafik och delta på AW, för att sedan ifrågasättas (se fig. 11 nedan). Följaktligen kan det

resoneras kring hur en person som redan upplever message fatigue reagerar på sådana inlägg,

särskilt med tanke på att det lades upp fem inlägg med det budskapet under en kort period, 4

november till 9 november. Dessutom upprepades hashtagen i andra inlägg, exempelvis i samband

med #vijobbarfördig i inlägg då sjukvårdspersonal berättar om sådant de avstått från. Då Kim

och So (2018) menar att de som redan drabbats av message fatigue kan bli arga när de exponeras

för ett upprepat budskap skulle inläggen därmed kunna leda till ilska. Dessutom skulle
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upprepandet av #måstedu eventuellt kunna minska följandet av rekommendationerna då Kim och

So (2018) nämner att upprepade budskap kan leda till både aktivt och passivt motstånd. Tänkbart

skulle ett sådant aktivt motstånd kunna vara att göra tvärtom från uppmaningen och exempelvis

besöka köpcenter. Ett passivt skulle kunna vara att välja att inte uppmärksamma

rekommendationerna, vilket skulle kunna bli problematiskt för Region Skåne.

Fig. 11. Inlägg 252 märkt #måstedu publicerat 7 november 2020.

Under perioden med ökande smittspridning och hög förekomst av skuldbeläggande och

tillrättavisade var det alltså sällsynt att det visades förståelse för att restriktioner och

rekommendationer kan vara svåra att följa (kriterium 13). I inläggen läggs istället ett stort fokus

på att man ska “hålla i, hålla ut” och således uthärda pandemin, trots att det är påfrestande. I

oktober 2020, en kort tid innan #måstedu-inläggen började publiceras, kommenterar Eva

Melander pandemitrötthet, att vissa inte längre klarar att följa restriktionerna, i inlägg 232 och

nämner att “samtidigt är ökningen mycket oroväckande och jag vill verkligen understryka vikten

av att hålla ut.”. Därefter tackar hon de som följer restriktionerna “trots att det många gånger är

påfrestande”. Budskapet kan därmed ses vara att pandemitrötthet inte är en ursäkt för att inte

följa restriktionerna.

47



Ett mönster som kan ses under hela den studerade tidsperioden är att kriterium 4 ofta uppfylls i

samband med formuleringen “Tillsammans minskar vi smittspridningen”, vars syfte kan tolkas

vara att skapa gemenskap. Frasen är vanligt förekommande då den exakta formuleringen

används minst fjorton gånger. Då So et al. (2017) menar att en aspekt av message fatigue är att

budskap upplevs som för upprepade kan detta ses som problematiskt. Enligt So et al. (2017) kan

den upplevelsen leda till att personen undviker information kring ämnet, vilket troligtvis skulle

kunna försvåra för myndigheter som Region Skåne som vill informera om covid-19.

Formuleringen är dock något mer förekommande när smittspridningen ökade i Skåne i oktober

2020 (Region Skåne, 2021) då den används i inlägg 218, 222 och 235. Den används i dessa

inlägg för att uppmana människor att fortsätta följa rekommendationer och råd såsom att tvätta

händerna. Utifrån So et al.s (2017) resonemang finns dock en risk att den har motsatt effekt om

den upprepas för ofta.

Ett liknande mönster som även bygger på gemenskap är användandet av #enkrampådistans.

Hashtagen förekommer i olika typer av inlägg, bland annat inlägg med uppdateringar om

restriktioner och information om högtider. Dessutom förekommer den även i samband med den

tidigare nämnda #vijobbarfördig. Dock går det inte att utläsa en särskild period då den

förekommer oftare, utan den kan snarare ses som en slags kärnfras som är vanlig under hela

tidsperioden. Den upprepas totalt 33 gånger, vilket som nämnt ovan kan vara problematiskt och

skulle kunna bidra till message fatigue, med utgångspunkt i So et al.s (2017) argument.

Dessutom är det värt att påpeka att Region Skåne publicerade 59 inlägg som kategoriserade som

icke-coronarelaterad information under den studerade tidsperioden. Dessa inlägg skulle kunna

ytterligare bidra till den variation i perspektiv som So et al. (2017) menar minskar risken för

message fatigue.

5.3 Avslutande analys
Avslutningsvis har den kvantitativa analysen i 5.1 illustrerat i vilken utsträckning WHO:s

riktlinjer reflekteras i Region Skånes Facebookinlägg under den studerade tidsperiod. Den visade

att vissa kriterier uppfylldes oftare än andra och således att vissa av WHO:s riktlinjer

reflekterades i inläggen i en större utsträckning. Det vanligaste var att inläggen undvek
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polarisering, klandrande och tillrättavisande samt skuldbeläggande och utpekande, samt att

inläggen var faktabaserade och välgrundade. Samtidigt var det minst förekommande att inläggen

visade förståelse för att restriktionerna kan vara svåra att följa och lade fokus på hur svårigheter

kan bemötas eller överkommas samt att de försökte bjuda in människor att bidra till

kommunikationen eller gjorde försök att nå utsatta grupper. Dock har den kvantitativa analysen

även möjliggjort för vidare analys då kodningen synliggjort trender och mönster samt hur dessa

förändras över tid.

Följaktligen har analysen beskrivit hur Region Skånes Facebookinlägg kan tolkas i relation till

WHO:s riktlinjer och message fatigue under den valda tidsperioden. Analysen visar WHO:s

riktlinjer behöver tolkas på ett nyanserat sätt i inläggen. Inläggen är ofta faktabaserade, men inte

alltid då det ibland är mer relevant att lyfta fram personliga berättelser. Därmed anpassas

inläggen i regel utifrån syfte, målgrupp och informationsbehovet i stunden. De ställer även

realistiska förväntningar och utgår ifrån människors behov då förslag på anpassning av

restriktioner ges. Däremot kan eventuellt mängden av anpassningar som kommuniceras skapa

förvirring och leda till informationsöverflöd. Inläggen uppmärksammar även en variation av

svårigheter och skapar en känsla av solidaritet, gemenskap och personlig relevans, vilket kan öka

motivationen att följa restriktioner. Dock finns det en risk att budskapen blir utpekande och

skuldbeläggande när man försöker göra restriktioner personligt relevanta. Samma

skuldbeläggande och tillrättavisande förekommer även då man starkt vill få människor att följa

restriktioner och rekommendationer.

På samma sätt har analysen visat att inläggen både kan tolkas bidra till message fatigue samt

motverka det. Inläggen kan ses ge upphov till message fatigue då budskap upprepas flera gånger.

Även om budbäraren skiftar förblir grundbudskapet ofta detsamma. Dessutom kan hashtags leda

till att människor exponeras för ett och samma budskap upprepade gånger. Samtidigt motverkas

message fatigue genom varierandet av perspektiv, som när inläggen riktas till olika målgrupper.

Dessutom används ofta en mer neutral inställning till restriktioner, där människor ges alternativ

snarare än strikta beordringar.
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Analysen har dock även visat hur trender och mönster i innehållet utvecklats och förändrats över

tid. I början av pandemin var de flesta inlägg faktabaserade då det fanns ett stort behov av att

informera i det snabbt förändrade läget. Därefter ökade smittspridningen och belastningen på

sjukvården i april och personal börjades lyftas fram i inläggen. Därutöver ökade

skuldbeläggandet i inläggen i samband med att det uttrycktes en rädsla för ökad smittspridning

under sommaren samt under andra vågen då smittspridningen ökade allt mer. Dessutom kunde

det tydas en trend kring förmedlande av gemenskap under hela den studerade perioden.

Sammantaget visar analysen således att innehållet i inläggen reflekterar det aktuella läget. De

trender som kan uttolkas ger intryck av att följa utvecklingen i smittläget, belastning på sjukvård

och följsamhet av restriktioner. Det syns i vilka kriterier som uppfylls och inte uppfylls samt

genom ordvalen och brukandet av hashtags.

Sammanfattningsvis har analysen visat att det inte räcker att endast utgå ifrån huruvida

riktlinjerna reflekteras i inläggen eller inte, utan att ett mer nyanserat tillvägagångssätt behövs

där inläggen även analyserades i förhållande till situation och kontext. Det är därmed inte

avgörande om ett budskap strikt följer specifika riktlinjer, utan innehållet i och kontexten till

budskapet är avgörande. Dessutom visar förändringarna över tiden i innehållet i Region Skånes

inlägg att situationen och informationsbehovet har en stor inverkan. Således gör inte det faktum

att ett inlägg inte följer samtliga av WHO:s riktlinjer vid en viss tidpunkt det till ett sämre inlägg

än andra. Det kan istället innebära att inlägget är utformat för att möta behovet vid det tillfället.

Således kan inte ett inläggs kvalité bedömas utifrån hur många riktlinjer det uppfyller. Även om

det kan vara positivt att följa riktlinjerna gör det inte automatiskt att message fatigue undviks. Ett

budskap som inte följer några riktlinjer bidrar inte tvunget till message fatigue. På samma sätt

kan ett budskap som följer samtliga riktlinjer ändå bidra till message fatigue om det återupprepas

för ofta.
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6. Diskussion och slutsatser

I detta avslutande avsnitt redogör vi för de slutsatser som studien har lett till samt ger förslag på

vidare forskning. Syftet med studien har varit att undersöka hur man kan förstå Region Skånes

Facebookinlägg under covid-19-pandemin utifrån message fatigue och WHO:s riktlinjer. Således

ämnade vi att bidra med kunskap om hur innehållet i budskap kan anpassas då människor

tröttnat på dem och hur viktig kommunikation kan kommuniceras under en pandemi. På så sätt

ville vi bidra med lärdomar till strategisk kommunikation om hur organisationer kan anpassa sin

kommunikation när budskap blivit ineffektiva samt då man måste kommunicera om samma ämne

under en längre period.

Som studien klargjort finns det en komplexitet gällande budskap i relation till message fatigue

och kommunikationsriktlinjer. Det är tydligt att det är en svår balansgång för myndigheter att

kommunicera helt i linje med riktlinjerna. Som analysen av Region Skånes Facebookinlägg

pekade på kan budskap som exempelvis riktas till en särskild grupp bli utpekande. Dock finns

det ingen garanti att ett budskap som utformas helt i linje med riktlinjer inte ger upphov till

message fatigue. Även om ett budskap är välutformat kan det bli upprepat för många gånger. Det

finns således inte ett optimalt sätt att kommunicera på som inte riskerar att bidra till message

fatigue. Därmed bör inte riktlinjer som WHO:s ses som ramverk som kan appliceras direkt på

andra fall med en garanti på att budskapen kommer uppmärksammas.

Studien har därmed visat att vad som utmärker bra kommunikation och som inte bidrar till

message fatigue beror på kontext och situation. Behovet vid den specifika situationen kan vara

avgörande för vad som bör kommuniceras just då. I det inledande stadiet av en kris som

covid-19-pandemin kan det troligtvis finnas ett större behov av information till allmänheten

snarare än riktad information som visar förståelse. Då WHO:s riktlinjer syftar till att kunna

användas globalt kommer det även finnas variationer i hur riktlinjerna kan appliceras. Olika

situationsfaktorer kan sannolikt göra riktlinjerna svåra att applicera rakt av, såsom kulturella och

ekonomiska faktorer. Således bör riktlinjerna ses som just riktlinjer, inte lagar. Det finns därmed

ett tydligt behov av att anpassa kommunikationen utifrån riktlinjerna och i förhållande till sitt
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egna lands förutsättningar. Detsamma gäller organisationer, som således behöver anpassa sin

kommunikation utifrån de egna förutsättningarna. Detta pekar därmed på ett behov av såväl

strategisk kommunikation som kommunikatörsyrket, så att de anpassningar som görs är

välgrundade.

Betydelsen av strategisk kommunikation vid budskapsutformning betonas även av det faktum att

message fatigue kan påverka möjligheten att nå ut med budskap. Det räcker således inte att

utforma ett budskap i linje med riktlinjer för att undvika message fatigue, utan som tidigare

konstaterat kan det ändå bli för upprepat och måste anpassas. Behovet av strategiska

kommunikatörer vid budskapsutformning blir därmed tydlig då det behövs en situationsanalys

för att avgöra hur riktlinjerna ska tillämpas i förhållande till de egna situationella och

organisatoriska förutsättningarna. Det pekar eventuellt på ett behov av kommunikatörer med

förståelse för kontext, situation och informationsbehov i förhållande till den egna organisationen.

Dessutom behövs kommunikationen samordnas för att undvika att ett budskap upprepas allt för

mycket och därmed bidrar till message fatigue. Det finns annars eventuellt en risk att människor

tröttnar och väljer att inte uppmärksamma budskapen, vilket således gör det svårare att uppnå de

organisatoriska målen. Då Zerfass et al. (2018) menar att organisationer är beroende av att

kommunikationen uppnår sitt syfte kan det även äventyra deras existens.

Det finns således “too much of a good thing”. Som påpekat av Downs (1972) “even the most

powerful symbols lose their impact if they are constantly repeated” (s. 47). Även kommunikation

som är i linje med riktlinjerna kan alltså bli för upprepande. Som So et al. (2017) betonar är det

vanligare med en oro att budskap inte upprepas tillräckligt mycket. Därmed ser vi en risk att

kommunikatörer hamnar i ett tankesätt där de vill hamra in ett välutformat budskap, för att

säkerställa att det verkligen når fram. Vi ser faran i att man således inte tar hänsyn till de negativa

konsekvenserna som kan följa, som message fatigue.

Studien indikerar alltså att det inte finns ett rätt sätt att kommunicera. Dock finns det vissa

vägledande lärdomar som kan dras till situationer då människor tröttnar på ett budskap samt då

liknande budskap måste kommuniceras under en längre period. Det inkluderar att inte använda

skuldbeläggande formuleringar i hopp om att det ska motivera människor. Dessutom bör
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budskapens perspektiv varieras för att undvika upprepning, även i fall då budskapet i fråga är

välutformat.

Sammanfattningsvis har vår studie illustrerat att vad som kännetecknar bra kommunikation som

inte bidrar till message fatigue varierar beroende på faktorer som kontext och situation. Riktlinjer

som WHO:s kan användas som en vägledning och grund till utformning av budskap, men om de

budskapen upprepas utan variation kan risken för att message fatigue ska uppstå öka. Det finns

därmed inte ett bestämt sätt som organisationer bör kommunicera på vid situationer som en

pandemi. Däremot kan riktlinjer användas som en startpunkt varefter det finns ett behov av

fortlöpande analys och anpassning. Således betonar studien vikten av strategisk kommunikation

vid budskapsutformning.

6.1 Förslag på vidare forskning
Vi föreslår att liknande studier som denna kan utföras men då utgå ifrån en annan

fallorganisation för att jämföra resultatet. Exempel på relevanta organisationer att studera i

förhållande till message fatigue är Folkhälsomyndigheten, MSB samt andra regioner. Således

skulle man kunna avgöra ifall kriterierna kan appliceras på andra organisationer än Region Skåne

och huruvida resultatet då skulle skilja sig baserat på hur de specifika organisationerna

kommunicerar kring covid-19.

Vidare menar vi att studien skulle kunna kompletteras med en liknande studie där det även tas i

åtanke vad avsikterna med inläggen och kommunikationen kring covid-19 var från

fallorganisationens sida. Det var inte möjligt att genomföra intervjuer inom ramarna för denna

studie och det är därmed en aspekt som skulle kunna vidareutvecklas i ytterligare studier. Till

exempel föreslår vi att intervjuer eller fokusgrupper med kommunikationsansvariga på de

studerade organisationerna genomförs där således de egna observationerna kan ställas i

förhållande till avsikterna bakom. Dessutom skulle det kunna kompletteras med mottagarnas

perspektiv genom studerandet av kommentarsfält och interaktionerna i dessa.
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Bilaga 2: Urvals- och kodningsstruktur
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Bilaga 3: Kodade inlägg
Nedan: Fig. 6. Inlägg kodade efter kriterier

Kategori 1
Riktade och anpassade

budskap

Kategori 2
Gemenskap och individen som en

del av lösningen

Kategori 3
Realistiska och skadereducerande

budskap

Kategori 4
Förståelse för svårigheter

Kriterier /
inläggsnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

5 ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

7 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

8 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

12 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

13 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

14 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

15 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

16 ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

17 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

18 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

21 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌

22 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌
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23 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

25 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

26 ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

27 ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

30 ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

33 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

34 ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

35 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

36 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

37 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

38 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

39 ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔

42 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

43 ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔

44 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

45 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

46 ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

47 ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔
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48 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

49 ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

54 ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

55 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔

56 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

57 ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

58 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

59 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

60 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

63 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔

64 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

65 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

66 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

67 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

68 ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌

71 ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

72 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

73 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌
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74 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

75 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

78 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

79 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

80 ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

81 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

82 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

83 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

84 ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

85 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

88 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

89 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

90 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

91 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

92 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌

95 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

96 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

97 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌
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98 ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌

99 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

100 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

103 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

104 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

105 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

106 ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

107 ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌

108 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

112 ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌

113 ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

114 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

115 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

116 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

117 ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

118 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

121 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

122 ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌
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123 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔

124 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

127 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

129 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

130 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

133 ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

134 ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

137 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

138 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

139 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔

141 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

145 ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

146 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

147 ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌

149 ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

150 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

151 ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

153 ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌
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154 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

155 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

158 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

160 ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌

161 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

162 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

163 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

164 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

165 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

166 ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

167 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

169 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

170 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

171 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

172 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

173 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

174 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

179 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌
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180 ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

182 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

183 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔

184 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

185 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

189 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

190 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

191 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

192 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

193 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌

202 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌

204 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

210 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

218 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

219 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

222 ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

225 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

226 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌
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228 ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

232 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌

234 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

235 ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

237 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

239 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

240 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

241 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

243 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

248 ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

250 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

251 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

252 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

253 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

254 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

256 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

257 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

258 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌
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259 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

260 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

261 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

262 ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

266 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

269 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

271 ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

273 ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌

275 ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌

276 ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

278 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

281 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

282 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

285 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

286 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

287 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌

288 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

289 ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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290 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

291 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

292 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

293 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

296 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

297 ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

298 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

299 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

300 ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

301 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

302 ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

303 ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

304 ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

305 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

306 ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌

307 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

308 ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

309 ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

312 ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌
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Bilaga 4: Kodningsmanual
Nedan listas och förtydligas de femton kriterier som använts som en kod i denna studie.

Kategori 1:  Riktade och anpassade budskap
1. Budskapen är faktabaserade och välgrundade *

2. Informationen i budskapen riktad och anpassad till särskilda målgrupper **

3. Budskapen fokuserar på att nå utsatta grupper i behov av information***

Förtydligande:

* Med faktabaserat och välgrundat avses att budskapen återger eller lutar sig på forskning, fakta

eller information från pålitliga källor som FHM, 1177 eller sakkunniga individer. Således räcker

inte det faktum att inlägget läggs upp av Region Skåne, utan det måste tydligt återge eller vara

baserat på fakta.

**Riktat och anpassat till särskilda målgrupper innebär att budskapen är riktat till en mindre

grupp än allmänheten, exempelvis en åldersgrupp, yrkesgrupp, människor med en sjukdom etc.

***Utsatta grupper innebär grupper som har större risk att bli drabbade av ett allvarligt

sjukdomsförlopp, exempelvis de över 70 år, de med sänkt immunförsvar och gravida, eller

grupper som löper större risk att insjukna, exempelvis vård- och servicepersonal. Utsatta

grupper kan även inkludera de som har större risk att drabbas av hälsoföljder av pandemin,

såsom missbrukare och de som lider av psykisk ohälsa.

Ett exempel på ett inlägg som uppfyller alla kriterier i kategori 1 är inlägg 18 (se bilaga 5) som

publicerades 19 mars 2020. Det uppfyller kriterium 1-3 då man använder faktabaserade argument

som “Det finns hittills inga belägg för att fostret smittas under graviditeten eller att nyfödda barn

blir svårt sjuka av covid-19”. Man riktar även informationen till den specifika målgruppen med

bildtexten “TILL ER SOM ÄR GRAVIDA.” och försöker därmed nå en utsatt grupp som är i

behov av information inför en kommande förlossning.
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Kategori 2: Gemenskap och individen som en del av lösningen
4. Budskapen uttrycker att man som individ är del av något större och är starkare tillsammans.*

5. Budskapen bjuder in mottagarna till att vara delaktiga och bidra till kommunikationen.**

6. Budskapen uttrycker restriktionernas personliga relevans för att göra dem meningsfulla för

den enskilda individen och samhället i helhet.***

7. Människor med högt förtroende eller som arbetar med bekämpningen av covid-19 lyfts fram

för att förmedla budskapet.****
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Förtydligande:

*Del av något större och starkare tillsammans syftar till att det förmedlas en känsla av

solidaritet eller gemenskap. Budskapet uttrycker på något sätt att man tillsammans ska förhålla

sig till restriktioner/rekommendationer, minska smittspridning eller ta sig genom krisen. Exempel

på formuleringar är “Tillsammans minskar vi smittspridningen”, “Du behövs”, “Vi jobbar för

dig”.

**Med att bjuda in mottagarna att vara delaktiga och bidra till kommunikationen menas

antingen en aktiv uppmaning att dela innehållet eller en indirekt uppmaning genom användandet

av hashtags, exempelvis #enkrampådistans och #vijobbarfördig.

***Med personlig relevans menas att budskapen sätter restriktionerna eller

rekommendationerna i kontext och visar deras relevans för den enskilda individen, samt hur

detta påverkar individer i ens omgivning och samhället. Exempelvis “VEM stannar hemma på

Valborg? Smarta ungdomar/kloka tonåringar/ansvarsfulla barnbarn” eller “Du kan bidra till

minskad smittspridning på tåg och bussar”

****Med människor med högt förtroende avses sakkunniga såsom forskare eller

myndighetspersoner och övriga personer som har förtroende antingen på grund av att de är

kunniga inom området eller välkända. De som arbetar med bekämpningen av covid-19 innefattar

vårdpersonal (sjuksköterskor, läkare, medicinsk personal), blåljuspersonal

(ambulanssjukvårdare, polis, brandpersonal), servicepersonal (lokalvårdare,

tvättservicepersonal) samt annan nödvändig personal som på grund av sitt yrkes omständigheter

inte kan arbeta hemifrån.

Ett exempel på ett inlägg som uppfyller alla kriterier i kategori 2 är inlägg 72 publicerat 24 april

2020. Inlägget uppfyller kriterium 4 och 5 då det tydligt förmedlar att man är del av något större

med formuleringen “Vi hjälper varandra. Och självklart ska man vara en del av det här

uppdraget” samt bjuder in läsaren att delta genom hashtagsen #vijobbarfördig och

#enkrampådistans. Dessutom uppfyller inlägget kriterium 6 och 7 då man valt att lyfta fram en
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undersköterska, vars yrke ger honom högt förtroende och personliga erfarenhet sätter pandemin i

samhälls- och individkontext.

Kategori 3: Realistiska och skadereducerande budskap
8. Budskapen undviker polariserande meddelanden som tvingar människor att välja.*

9. Budskapen fokuserar på anpassning snarare än totala förbud. Istället för “gör inte” betonas

“gör annorlunda”.**

10. Budskapen syftar till att hjälpa människor minska högriskbeteende eller anpassa sin vardag

och beteende.***

11. Budskapen försöker inte skuldbelägga eller utpeka beteende och enskilda individer eller

grupper.****
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Förtydligande:

*Med polariserande budskap avses sådana som försöker tvinga eller uppmana människor att

välja mellan exempelvis hälsa och ekonomi. Budskapen uttrycker att man måste följa

restriktioner/rekommendationer till varje pris, även om det kompromissar exempelvis

möjligheten till försörjning eller mentala hälsa.

**Budskapen uttrycker en restriktion, men även hur man kan anpassa sig efter denna. Till

exempel “Om du måste resa, använd munskydd och håll avstånd”. Ett totalt förbud skulle

innebära till exempel “Res inte!”.

***Budskapet förklarar hur man ska förhålla sig till restriktioner eller rekommendationer för att

minska risk för covid-19. Till exempel instruktioner om hur man tvättar händerna. Med

högriskbeteende avses beteende som skulle kunna öka smittspridningen eller utsätta en själv

eller andra för risk att insjukna.

****Med att inte skuldbelägga eller utpeka menas att man inte beskyller vissa

människor/grupper att vara mer eller mindre skyldiga för smittspridningen. Exempel på

skuldbeläggande är “Det är jättejobbigt att se när folk inte följer de skärpta råden” och “Måste

jag gå på AW eller festen jag är bjuden till just ikväll?”.

Ett exempel på ett inlägg som uppfyller den tredje kategorin är inlägg 117 publicerat 2 juni 2020.

Inlägget upplyser om att covid-19 fortfarande utgör en fara och att fler människor börjat röra sig

ute i det varmare vädret. Däremot är inte inläggets budskap polariserande eller utpekande av en

specifik grupp människor (kriterier 8 och 11). Det menar inte heller att man ska avstå från att

röra sig ute, utan att man ska anpassa sig, undvika trängsel och minska högriskbeteende genom

att exempelvis tvätta händerna oftare (kriterier 9 och 10).
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Kategori 4: Förståelse för svårigheter
12. Budskapen erkänner och uppmärksammar svårigheter människor upplever på grund av

pandemin.*

13. Budskapen visar förståelse för att människor kan ha svårt att följa restriktioner och

riktlinjer.**

14. Budskapen är inte klandrande eller tillrättavisande.***

15. Fokus i budskapen ligger på hur man kan bemöta och överkomma svårigheter som följt av

restriktionerna.****

Förtydligande:

*Med svårigheter avses följder av covid-19 pandemin (ej symtom) som ensamhet, psykisk ohälsa,

arbetslöshet, studie- och arbetssvårigheter m.m.

**Budskapet yttrar en förståelse för att rekommendationer och riktlinjer kan vara svårförstådda

eller svåra att följa och förhålla sig till under t.ex en längre period. Tänkbara formuleringar är

“håll i, håll ut” och “Vi vet att det kan vara svårt att inte träffa släktingar…”
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*** Budskapen klandrar eller tillrättavisar inte människor, exempelvis för att de inte kan följa

restriktioner eller rekommendationer. Ett exempel på en tillrättavisande formulering är “Stanna i

Skåne under påsken! Den som hade tänkt resa bort över påsken får tänka om.”.

****Budskapen nämner hur man kan överkomma följder av covid-19 pandemin (ej symtom) som

ensamhet, psykisk ohälsa, arbetslöshet, studie- och arbetssvårigheter m.m. Exempelvis kan detta

vara inkluderandet av länkar till självhjälpsguider eller videor om psykisk ohälsa.

Exempelvis är ett inlägg som uppfyller samtliga kriterier i den fjärde kategorin är inlägg 64

publicerat 18 april 2020. Med formuleringen “Nu måste vi alla hålla ut.” erkänns det att

människor kan uppleva både situationen och restriktionerna som svåra (kriterium 12 och 13).

Samtidigt är budskapet positivt då man uppmuntras att visa omtanke och tagga någon som

behöver en distanserad kram (kriterium 14). Fokuset på att man ska klara situationen tillsammans

(“Tillsammans, men på avstånd”) och gemenskapen i videons bilder gör även att inlägget

uppfyller kriterium 15.

För jämförelse är ett inlägg som inte uppfyller kriterierna i den fjärde kategorin inlägg 262

publicerat 16 november 2020. Även om inlägget uppmärksammar svårigheter som covid-19

patienter och vårdpersonal upplever (kriterium 12) framför det ingen förståelse för att människor

kan ha svårt att följa restriktionerna, samtidigt som det har en skuldbeläggande och
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tillrättavisande ton samt avsaknad på förslag på hur man kan bemöta svårigheter (uppfyller ej

kriterium 13-15).
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Nummer Datum Textinnehåll Kategori Länk Bild/video Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Kriterium 4 Kriterium 5 Kriterium 6 Kriterium 7 Kriterium 8 Kriterium 9 Kriterium 10 Kriterium 11 Kriterium 12 Kriterium 13 Kriterium 14 Kriterium 15
februari 2020

1 2020-02-26

Frågor och svar om det nya coronaviruset covid-19
Många har frågor om det nya coronaviruset covid-19. Trots att risken för smittspridning i Sverige just nu bedöms som låg, är det många som undrar över hur man ska göra om man har varit på resa i drabbade områden.
Om du inte har några symtom behöver du inte kontakta vården, då kan du leva som vanligt och gå till arbetet, skolan respektive förskolan. Om du däremot skulle insjukna med feber, hosta eller andningssvårigheter efter att ha vistats i ett drabbat område ska du stanna hemma och ringa din vårdcentral eller telefonnummer 1177. 
Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../fragor-och-svar.../ Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2888449354541572

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

2 2020-02-27
Är du på väg till Vasaloppet? Den här podden, om positiva hälsoeffekter hos Vasaloppsåkare, är ett bra sällskap på tåget, i bilen eller varför inte i skidspåret.
Trevlig lyssning! (Och åkning:)) Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2890377911015383

3 2020-02-28

Visste du att ungefär 50 miljoner européer lever med en sällsynt diagnos?
Att ha en sällsynt diagnos är alltså inget ovanligt. Forskarna har kartlagt ungefär 8 000 av dessa sällsynta diagnoser, som ofta beror på genetiska förändringar. Det här är förstås en stor utmaning för vården, för anhöriga och framförallt för patienten själv. Kring många diagnoser är det skralt med kunskap.
Det är därför Centrum för sällsynta diagnoser Syd finns. I samband med den Sällsynta dagen idag så kan du som är intresserad träffa personalen från CSD Syd, på flera skånska sjukhus. 
Du hittar alla tider och platser här:
https://sodrasjukvardsregionen.se/csd/
#sällsyntadagen Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2892055274180980

4 2020-02-29
Halt! Portvakten Nils Nilsson utstrålar pondus som få. Förutom att hålla ett öga på allt och alla som passerade genom entrén ansvarade han för växeltelefonen. Bild tagen på Malmö Allmänna Sjukhus cirka 1920.     
Bildkälla: Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2892144407505400

5 2020-02-29

Tidsbokning krävs innan provtagning
Observera att provtagning för coronavirus kräver tidbokning. Detta gäller även vid de tält som satts upp i anslutning till infektionsmottagningarna i Malmö och Lund.
Kontakta alltid 1177 först om du eller en anhörig har symptom. 1177 ger råd och kan även boka tid för provtagning.
Vid allvarliga symptom, uppsök akutmottagning och följ instruktionerna på anslagen utanför.
Vid generella frågor om covid-19 ring det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.
Folkhälsomyndigheten har också en frågor- och svarsida om covid-19
Sprid gärna vidare. #malmö #lund Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2894851000568074

✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

mars 2020

6 2020-03-04
Skånes bästa vårdcentral 2020 är… Garnisonsgatans läkargrupp i Helsingborg! Det slogs fast idag när utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral delades ut. De övriga nominerade var Vårdcentralen Anderslöv och Vårdcentralen Förslöv. 
Här kan du läsa mer om utmärkelsen: https://bit.ly/3avX9rn Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2903037989749375

7 2020-03-05

Håll dig frisk med god handhygien! Tänk på att:
- Tvätta händerna ofta
- Hosta och nys i armvecket
- Stanna hemma om du är sjuk
Läs mer på 1177:  https://bit.ly/3aqDE3a Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2905251939527980VIDEO: Tvätta händerna och minska risken att bli sjuk. Tvätta händerna i ungefär 30 sekunder. Skölj händerna. Använd tvål. Tvåla in händerna ordentligt. Glöm inte - Ovansidorna - mellan fingrarna - och tummarna. Skölj och torka noggrant. Nu är händerna rena! 1177 Vårdguiden.

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

8 2020-03-06

Allmän information angående Coronaviruset Covid-19. Region Skåne följer noga utvecklingen av Covid-19. Följande gäller:
🔔 ALLA KAN BIDRA 
▪ Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik. Besök inte äldre, men ring dem gärna!
▪ Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
▪ Hosta och nys i armvecket.
▪Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
▪ Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se eller ringa 113 13.
👉 OM DU FÅR SYMTOM 
▪ Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
▪ De flesta behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring din vårdcentral eller 1177 om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se. Om du har mycket svårt att andas, ring 112.
Använd gärna detta självskattningsstest vid förkylningssymtom: https://bit.ly/2JKxYpL
📍 VAD GÄLLER I SKÅNE? 
▪ De flesta drop-in-mottagningar är stängda. Kontakta din mottagning och boka en tid för besök. Gäller även drop-in mottagningar för ordinarie provtagning vid Skånes sjukhus. 
▪ Besöksförbud gäller för närstående på vårdavdelningar och mottagningar. 
▪ Vid behov ställs planerad vård in. Akut och livsnödvändig vård påverkas inte. Vården kontaktar dig om du berörs av beslutet
▪På grund av covid-19 är vissa delar av tandvården i Skåne tillfälligt förändrad. Folktandvården Skåne erbjuder endast akut tandvård fram tills 30 juni.
▪ Här kan du också läsa senaste informationen om Region Skåne och Covid-19: https://bit.ly/2UzOKxV
. . . . 
Region Skåne utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På Folkhälsomyndighetens.se hittar du uppdaterad information och frågor och svar om Covid-19: https://bit.ly/2JzrLN2
. . . .
(Inlägget uppdateras löpande. Senaste uppdaterat: 2020-04-23, kl. 14.20) Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2906733446046496

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

9 2020-03-11 Du har väl inte missat Folktandvårdens smarta spel Rocka Munnen? Perfekt för små och stora som tycker det är tråkigt att borsta tänderna. Finns i app store och Google play!Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2917841024935738
10 2020-03-12 Idag kl.1430 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Du följer sändningen här på Facebook. Sändningen kommer även att finnas tillgänglig i efterhand på skane.se.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2919360331450474
11 2020-03-12 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=1307989042745324&ref=watch_permalink

12 2020-03-13

Samhällsspridning av det nya coronaviruset är ett faktum i flera europeiska länder. Därmed går det inte längre att på ett meningsfullt sätt identifiera avgränsade riskområden. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en ny riktning för att begränsa smittspridningen. Istället för att aktivt leta efter fall i samhället, vilket hittills oftast rört sig om resenärer från riskområden, blir nu fokus istället att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 och att motverka spridning inom sjukvården. Detta innebär att provtagningsresurserna nu måste prioriteras till patienter som behöver läggas in på sjukhus och till misstänkta fall bland personal inom vård- och omsorg.
Riskgrupper för svår sjukdom är främst äldre personer med underliggande sjukdomar. Personer i yngre åldersgrupper som insjuknat har oftast fått mycket lindriga symtom som vid en lättare förkylning.
RÅD TILL ALLMÄNHETEN
- De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte ringa 1177 eller kontakta vården.
- Blir du sjuk och inte behöver vård, stanna hemma till du blir frisk för att undvika att smitta andra, framförallt äldre personer.
- Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se.
- Har du allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhälsomyndigheten.se eller ring 113 13
- Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2921575547895619Bildtext: UPPDATERAD CORONAINFORMATION

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

13 2020-03-14

Vem berörs av besöksförbudet? 👇
Besöksförbudet gäller alla sjukhus i Skåne. Dessutom är drop-in mottagningarna på Region Skånes vårdcentraler nu stängda. Du är naturligtvis välkommen på ditt planerade mottagningsbesök precis som vanligt, men du får vara beredd på att anhöriga får vänta utanför. Beslutet gäller tillsvidare.
. . . .
HUR KAN JAG SOM MEDBORGARE HJÄLPA TILL?
- Håll dig uppdaterad och hjälp oss gärna att dela samhällsviktig information.
- Stanna hemma om du blir sjuk och inte behöver vård. Då undviker du att smitta andra, framförallt äldre personer.
- Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.
- Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se.
- Har du allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhälsomyndigheten.se eller ringa 113 13. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2923947937658380

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

14 2020-03-16

Du som är frisk, fortsätt att ge blod! 
Färre blodgivare kommer för att ge blod just nu. Är du frisk och inte gett blod de senaste fyra månaderna - varmt välkommen att ge blod!
Du ska bara komma om du känner dig fullt frisk.
Detta gäller hos Blodcentralen Skåne:
- Blodcentralerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att våra medarbetare ska stanna hemma om de inte känner sig fullt friska.
- Vi ber blodgivare att inte ta med sig anhöriga till blodgivningen, för att minska antalet personer i lokalerna.
- Om du är blodgivare använder du handspriten i våra lokaler.
- Enligt Socialstyrelsen ska du vänta 14 dagar efter nära kontakt med någon med coronaviruset eller om du själv ha haft detta.
- Blodcentralen Skåne följer utvecklingen och samarbetar nationellt.
Välkommen till närmaste blodcentral.
GeBlod.nu
https://geblod.nu/ Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2927725600613947

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

15 2020-03-16

Ingen avgift för uteblivet besök
Om du har symtom likt influensa eller förkylning ska du avboka ditt planerade mottagningsbesök. Du behöver inte betala någon avgift om du avbokar ditt besök. Detta gäller även om avbokning sker mindre än 24 timmar innan besöket. Du kan hjälpa oss genom att kontakta mottagningen om du inte kan komma till ett bokat besök. Då kan någon annan som behöver få din tid! 
Läs mer här: https://www.1177.se/.../ovanliga.../covid-19-coronavirus/ Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2928216310564876

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

16 2020-03-17

Tillsammans hjälps vi åt för att skydda våra äldre!
Alla över 70 år bör hålla sig hemma tillsvidare. För att vardagen ska fungera är det viktigt att vi alla hjälper till. Här kommer några enkla tips på hur du kan bidra:
💡Hjälp våra äldre att gå och handla mat och andra nödvändigheter.
💡Hjälp våra äldre att hämta ut recept från Apoteket. För detta behöver du den andre personens legitimation, samt att du behöver veta namn på medicinen som ska hämtas ut.
💡Undvik kontakt med äldre personer, även om du INTE har symtom.
❤ Ring släktingar och vänner. Alla behöver vi lite extra omtanke och värme just nu. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2930516020334905

❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

17 2020-03-18

När ska jag ringa 1177 eller min vårdcentral? ☎
Våra kloka kollegor på Region Stockholm har tagit fram ett smart självskattningstest för dig med förkylningssymtom. Använd testet för att se om du behöver ringa 1177 eller om du kan ta hand om dig själv hemma:
https://corona.sll.se/ Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2932985580087949

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

18 2020-03-19

Vad gäller i samband med förlossningen? 👇
Alla förlossningsavdelningar i Skåne har kapacitet att ta emot gravida med misstänkt eller konstaterad smitta av det nya coronaviruset, Covid-19.
- Det finns hittills inga belägg för att fostret smittas under graviditeten eller att nyfödda barn blir svårt sjuka av covid-19. Det betyder att vi i Skåne kommer att vårda mammor med misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta tillsammans med sitt barn i enkelrum efter förlossningen, säger Pia Teleman, verksamhetschef kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus och fyller i.
- På Region Skånes BB-avdelningar kommer mamman och vårdpersonalen att följa noggranna hygienrutiner vid skötsel och amning för att förhindra att barnet smittas. 
Besöksförbud gäller på samtliga sjukhus. 
För förlossningar innebär det att partner som inte har några symtom på förkylning får vara med under förlossningen, men inte på BB.* 
*Uppdatering angående kejsarsnitt:
Partner får vara med i förberedelserummet men inte i operationssalen. Partnern väntar i anvisat rum på BB och får till sig barnet för hud-mot-hudkontakt tills att mamman kommer tillbaka. Därefter får ni en stund tillsammans innan partnern får lämna.
Mer information till gravida finns på 1177: https://www.1177.se/.../ovanliga.../covid-19-coronavirus/
SUS: https://vard.skane.se/ska.../ditt-besok-hos-oss/forlossning/
Ystad: https://vard.skane.se/.../foda-barn-pa-sjukhuset-i-ystad/
Kristianstad: https://vard.skane.se/cen.../ditt-besok-hos-oss/forlossning/
 Helsingborg: https://vard.skane.se/.../att-foda-barn-i-helsingborg/ Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2934847056568468

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

19 2020-03-20 🎥 Idag kl.11.00 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2936510276402146
20 2020-03-20 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=2553509478196530&ref=watch_permalink

21 2020-03-20

Tack till dig som hjälper till att minska smittspridningen! ❤
Vi förstår om ni klättrar på väggarna där hemma och vi förstår om ni är trötta på tjat om tvål och vatten, men det är så viktigt att vi gör detta tillsammans.
#enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2937455526307621Bildtext: Tillsammans minskar vi smittspridningen. En kram på distans till dig som: tvättar händerna, nyser och hostar i armvecket, stannar hemma om du är sjuk, skyddar dig om du är över 70 år eller i en riskgrupp, visar omtanke

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌
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22 2020-03-22

När ska jag ringa 1177 eller min vårdcentral? ☎
Använd gärna vårt självskattningstest om du har förkylningssymtom. Använd testet för att se om du behöver kontakta din vårcentral, 1177 eller om du kan ta hand om dig själv hemma:
https://coronatest.skane.se/ Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2941270999259407

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

23 2020-03-24

Coronaviruset på teckenspråk! 
Här hittar du det senaste om coronaviruset och läget i Skåne: 
▪Gå in på länken: https://bit.ly/3dj2h4a
▪Klicka på rubriken "Teckenspråk"
Där finns filmer om aktuell information, allmänna råd och beskrivningar om när och var du söker vård.
Krisinformation.se har också information på teckenspråk. Bland annat om hur du kan minska smittspridningen, hur du känner igen symptomen och vad du kan göra om du känner dig orolig till exempel: https://bit.ly/33G763a
Ta hand om varandra! #enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2945590658827441Bildtext: INFORMATION PÅ TECKENSPRÅK.

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

24 2020-03-24

Hur påverkas det skånska näringslivet av coronaviruset? 
Region Skåne startar en företagsakut för att ge råd och stöd till skånska små- och medelstora företag med anledning av covid-19-epidemin. Läs mer här: https://utveckling.skane.se/.../information-om...
För mer information - se dagens presskonferens! Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2945972122122628VIDEO.

25 2020-03-24

På mindre än 48h har nästan 400 sjuksköterske- och läkarstudenter från Lunds universitet anmält sitt intresse att hjälpa till under coronapandemin. Vi är väldigt glada över det enorma engagemanget. Tack! ❤
- Vi är mycket tacksamma från sjukvårdens sida för det positiva och konstruktiva bemötande vi fått från Medicinska fakultetens ledning, medarbetare och studenter, säger Ingemar Petersson, forskningschef på Skånes universitetssjukhus och ansvarig för läkarstudenterna på sjukhuset.
Läs mer här:
https://www.lu.se/.../sjukvarden-far-stod-av... Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2946458718740635

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

26 2020-03-25

Information om covid-19 på andra språk! 🌎💬
▪Krisinformation har samlat information på 22 olika språk. Hjälp gärna till att dela! Se länk nedan!
▪English: Information about covid-19 in other languages. Link to information about the coronavirus/covid-19 in 22 different languages. Help us share this! 
https://www.krisinformation.se/.../andra-sprakother... Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2947823031937537Bildtext: INFORMATION IN OTHER LANGUAGES

✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

27 2020-03-25 Varje dag får vi mängder av mail från vårdutbildade, privatpersoner och företag som vill hjälpa vården. Tack för det enorma intresset och engagemanget! ❤ På vår hemsida har vi nu samlat kontaktuppgifter och information till dig som vill bidra på olika sätt. Läs mer här: https://bit.ly/2ws9XkgCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2948515508534956Bildtext: Vill du hjälpa till?

❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

28 2020-03-25

🎥 Imorgon torsdag 26/3 kl. 10.00 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. 
Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand på skane.se. Under presskonferens deltar Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare.
▪ Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 10.00.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår. 
▪ Direktsändningen teckentolkas.
▪ Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2948862398500267

29 2020-03-26 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=496998667853651&ref=watch_permalinkVIDEO

30 2020-03-26
Hur pratar jag med mitt barn om det nya coronaviruset?
Idag har vi med oss pyskologen Magdalena Sthåle som lyfter vikten av att du som förälder själv har fakta, gör ditt barn delaktig och bygger tillit. På 1177.se hittar du också många kloka tips: https://bit.ly/2UARObOCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2950757518310755VIDEO

✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

31 2020-03-27

🎥 Idag Fredag 27/3 kl. 10.00 direktsänder vi presskonferensen angående att Region Skåne har begärt att få ta del av Socialstyrelsens mobila sjukvårdsmoduler. Detta görs för att stärka både krisberedskapen och intensivvårdskapaciteten i Skåne.
Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand på skane.se. Under presskonferens deltar representanter från Region Skåne, Socialstyrelsen och Försvarsmakten.
▪ Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 10.00.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪ En version med teckentolk kommer att läggas ut i efterhand.
▪ Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2950797274973446

32 2020-03-27 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=237922710716505&ref=watch_permalinkVIDEO

33 2020-03-27

Från måndag den 30 mars erbjuds inte längre drop-in mottagningar för ordinarie provtagning vid Skånes sjukhus. 
☎ Patienter ska i stället ringa provtagningen och boka tid! Just nu går det inte att boka tid för provtagning på nätet via 1177.se. Telefonnumret till din mottagning hittar du här: https://bit.ly/3byENGL
🔔 Det är en åtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset covid-19.
♥ Värna om andra och håll dig hemma vid förkylningssymptom.
❌ Observera att du inte kan testa dig för coronaviruset på dessa mottagningar. Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2952498684803305

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

34 2020-03-30
Region Skåne söker servicemedarbetare! 
Det är många som hör av sig och vill hjälpa till i den rådande covidsituationen. Förutom vårdpersonal söker Region Skåne också servicemedarbetare. Det handlar om lokalvårdare, tvättbiträden, servicevärdar, måltidsvärdar, vaktmästare, kockar och andra serviceyrken. Är du en av dem? Anmäl ditt intresse här: https://bit.ly/3avxL5gCoronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2959211944131979

❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

35 2020-03-30

Påskgåvan som räddar liv! ♥
Nu inför påsk är det extra viktigt att friska blodgivare fortsätter att ge blod. 
🔔 Är du blodgivare och det har gått tre-fyra månader efter din senaste blodgivning? Varmt välkommen till närmaste blodcentral. Mer information finns på: http://www.geblod.nuCoronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2959402534112920

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

36 2020-03-31
Just nu spenderar många människor mer tid hemma än vanligt. Det kan innebära en ännu svårare situation för de som är utsatta för våld i hemmet och inte längre kan gå till jobb eller skola.
På 1177.se kan du läsa mer om vilken hjälp och stöd du kan få om du eller någon i din närhet är utsatt: https://bit.ly/2w5l5TS Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2961286243924549

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

april 2020

37 2020-04-01
Ibland kan det vara svårt att skilja allergiska besvär från en vanlig förkylning – eller lindriga influensa symptom orsakade av virus – som till exempel covid-19. 
Tills du är säker på att dina besvär är allergiska ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och stanna hemma. Glöm inte att börja ta allergimedicin direkt! På 1177.se kan du läsa mer om hur du tar kontroll över pollenallergi och vad du som känner allergiska besvär med snuva, lätt hosta och ont i halsen ska tänka på just nu: https://bit.ly/39AwlVXCoronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2963062143746959

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

38 2020-04-01
Med hjälp av nio mobila provtagningsteam kan Region Skåne nu minska risken för smittspridning på boenden för äldre och funktionsnedsatta!
🏠 Istället för att de boende ska ta sig till vården för provtagning kommer vi på Region Skåne till boendet. Personer som inte bär på covid-19 utsätts då inte för onödig smittrisk och en person som visar sig vara smittad kan snabbt isoleras.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2963532543699919

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

39 2020-04-01 Många lyssnar på Folkhälsomyndigheternas uppmaning om att stanna hemma om man är sjuk, några av våra invånare som snappat upp detta är Alva och Kettil (8 år), som också bjussar på bra tips på vad man kan göra!Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2963983640321476Bildtext (barnteckningar): Stanna hemma om du är sjuk....

❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔

40 2020-04-02

🎥 Idag kl. 10.00 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I dagens presskonferens deltar Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare och Jan Lundin, förhandlingschef HR.
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 10.00.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2965057173547456

41 2020-04-02 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=147442533328987&ref=watch_permalink

42 2020-04-03
Just nu är många barn och unga hemma extra mycket vilket kan innebära att de tillbringar mer tid på nätet. De kanske pluggar, spelar spel eller pratar med kompisar. Men när barn är mer online ökar tyvärr även risken för att okända personer söker kontakt.
BUP Skåne har därför tagit fram några tips kring hur du som vuxen kan bidra till att öka ditt barns säkerhet på nätet: https://bit.ly/2R7awad Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2967448166641690

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

43 2020-04-03

⛑ Är du legitimerad sjuksköterska eller undersköterska? 
Din kompetens behövs i samband med covid-19. Anmäl dig som extra resurs här: https://bit.ly/345Gkl7
. . . . 
Är du redan anställd i Region Skåne? Kontakta din närmsta chef. Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2967792416607265

❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

44 2020-04-03 Gör som Sven Melander: håll avstånd och undvik sociala kontakter. Tagga någon i kommentarerna med #enkrampådistans och påminn om råden: Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2968181926568314VIDEO

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

45 2020-04-06 Försvarsmakten skickar ambulanser till Skåne. Tre ambulanser anländer i dagarna till Skåne för att avlasta ordinarie ambulanssjukvård vid förflyttningar av Covid-19 patienter..Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2974166992636474

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

46 2020-04-07
Är du legitimerad sjuksköterska eller undersköterska? Just nu har vi ett stort behov av extra vårdpersonal. Tipsa en vän eller anmäl dig som extra resurs här:
https://bit.ly/3b1u7Ag Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2976015639118276

❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

47 2020-04-07
Allt fler skånska företag tar stöd och hjälp av Region Skåne Företagsakuten!
Den kostnadsfria rådgivningstjänsten vänder sig till små - och medelstora företag som behöver hjälp att navigera bland olika stödpaket och akutlösningar som finns för att mildra covid-19 situationens effekter. Behöver du som företagare råd och stöd så finns Region Skåne Företagsakuten här https://bit.ly/2Vc3CkXCoronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2976242195762287Bildtext: Ditt företag behövs. Nu som efter krisen

❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

48 2020-04-07 Vi står tillsammans, på avstånd! Tagga någon som behöver en #enkrampådistans och påminn om hur vi håller oss säkra.  Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2976494839070356

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌
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49 2020-04-07 Möt Tvättbjörne! Din och barnens nye kompis vid handfatet. Affischer med enkla instruktioner för barn i konsten att tvätta händerna i covid-19 tider finns att hämta här https://bit.ly/39RnmzZCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2976644062388767Bildtext: Hjälp tvättbjörne stoppa smittan. 

✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

50 2020-04-08

🎥 Idag kl. 10.00 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I dagens presskonferens deltar Alf Jönsson, regiondirektör; Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör; Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare.
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 10.00.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2976514342401739

51 2020-04-08 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=225846511962138&ref=watch_permalinkVIDEO

52 2020-04-09

🎥 Idag kl. 13.00 visar vi upp vårdmodulerna i Helsingborg och de tre ambulanser som Försvarsmakten har lånat oss. Du följer sändningen live här på Facebook.
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 13.00.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980289615357545

53 2020-04-09 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=3066069776791286&ref=watch_permalink

54 2020-04-09 BILD: Ägg, sill... och ett lagom avstånd. I år är det ingen vanlig påsk. Tack för att du stannar hemma i Skåne #enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980360595350447Bildtext:: Ägg, sill... och ett lagom avstånd. I år är det ingen vanlig påsk. Tack för att du stannar hemma i Skåne #enkrampådistans

❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

55 2020-04-10

Stanna i Skåne under påsken!
Den som hade tänkt resa bort över påsken får tänka om. Genom att resa till andra delar av landet riskerar man att sprida smitta mellan regionerna.
– Jag vill verkligen uppmana alla att avstå från resor som inte är nödvändiga. Men det innebär inte att man måste sitta inomhus hela påskhelgen. Tvärtom – var gärna ute och njut av naturen, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.
Läs mer om Skåneleden här: https://skaneleden.se/ Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980504188669421-

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔

56 2020-04-10
H.K.H Kronprinsessan Victoria har skickat en hälsning till våra fantastiska medarbetare. "I det mycket speciella läge som vi nu befinner oss i blir det särskilt tydligt hur avgörande era insatser är" skriver Kronprinsessan i sin hyllning till alla dom som jobbar dygnet runt med att hjälpa våra medborgare i denna utmanande tid.
- Vi i Skåne tackar H.K.H Kronprinsessan Victoria för det fina brevet som hyllar alla våra medarbetare som gör skillnad varje dag i sjukvården. I en mycket speciell tid med Covid-19 så sker små och stora hjältedåd varje minut dygnet runt av dessa hjältar. Jag skickar med en #enkrampådistans till er allihop! Säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980581728661667

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

57 2020-04-11 En ovanlig påsk är också en påsk. Tack för att du firar hemma i Skåne, håller avstånd och kramar nära och kära på distans! 🥚💛#enkrampådistansCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980358345350672Bildtext: I år firar vi annorlunda

❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

58 2020-04-12

Uppfinningsrikedom i krisens spår
I Region Skåne har flera verksamheter kommit på smarta lösningar för att lösa problem som uppstått på grund av coronakrisen. 
Patienter inom psykiatri och habilitering erbjuds att få sina besök via video- eller telefonsamtal om de känner sig sjuka eller helt enkelt vill undvika att ge sig ut.
– Både patienter och medarbetare är väldigt positiva till att det har gått så snabbt. Många av våra behandlingar sker i grupp, så nu ser vi över alternativ för gruppbesök på distans, säger Viktoria Åkesson, digital utvecklingsledare inom habiliteringen. 
För att hjälpa resenärerna i den oförutsägbara situation som råder, har Skånetrafiken tagit fram en 7-dagarsbiljett. Resenärer kan med kort varsel bli sjuka eller få rådet att stanna hemma. Det gör att den som pendlar med 30-dagarsbiljett binder upp pengar i en biljett som de kanske inte kan utnyttja fullt ut.
– Den nya och mer flexibla biljetten är vårt sätt att hjälpa våra kunder och minska deras ekonomiska risk i en ny och osäker situation, säger Pernilla Lyberg, chef försäljning och marknad på Skånetrafiken.Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980732011979972

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

59 2020-04-14

I dag publicerar Region Skåne en ny webbsida med en samlad bild över covid-19-läget i Skåne. På sidan redovisas antal konstaterade fall av covid-19, inneliggande covid-19-patienter på sjukhusen, konstaterade fall per kommun och  konstaterat smittade som avlidit. 
Region Skåne har inte tidigare lämnat ut siffrorna över konstaterat smittade per kommun, eftersom det fram tills nu har varit så få fall att det har varit svårt att garantera patientsekretessen.
Följ lägesrapporteringen på: https://www.skane.se/.../lagesbild-covid-19-i.../inledning/ Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2991923760860797

✔ ❌* ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

60 2020-04-15
I dag är det den internationella biomedicinska analytikerdagen! 🧪
Våra biomedicinska analytiker är de som bland annat analyserar alla prover från misstänkta fall av Covid-19. Dom har en viktig roll i att förhindra spridning av sjukdomen.Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2994385500614623

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

61 2020-04-16

🎥 Idag kl. 12:30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I dagens presskonferens deltar Alf Jönsson, regiondirektör, Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör och Eva Melander, smittskyddsläkare.
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 12:30.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2996119160441257

62 2020-04-16 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=245422513273495&ref=watch_permalink

63 2020-04-17
🏠 Mycket hemmasittande kan öka risk för beroende. 
För den som kämpar med beroende och missbruk kan covid 19-krisens ökade hemmasittande vara ett problem. Det säger Anders Håkansson, professor i spelberoende vid Lunds universitet och överläkare vid Region Skånes beroendecentrum i Malmö. Här kommer tips och råd om hur man kan tänka kring spelande just nu.Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/2998777366842103VIDEO.

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

64 2020-04-18

Nu måste vi alla hålla ut. Tillsammans, men på avstånd. Tagga alla som behöver #enkrampådistans och påminn om råden.
✅  Håll avstånd
✅  Avstå från resor 
✅  Stanna hemma om du är sjuk 
✅  Tvätta händerna  
✅  Nys och hosta i armvecket 
✅  Skydda dig om du är äldre än 70 år eller i en riskgrupp 
✅  Visa omtanke Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/2998885060164667VIDEO: Tillsammans men på avstånd

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

65 2020-04-20

I dag börjar Region Skåne testa vårdpersonal från kritiska verksamheter som intensivvårds-, infektions- och akutmottagningar. Centrum för molekylär diagnostik och Klinisk mikrobiologi har utvecklat en helt ny testmetod som ger möjlighet att utöka provtagningen.
Under veckan kommer provtagningen att starta på akutsjukhuset i Helsingborg och senare utvidgas till samtliga skånska akutsjukhus.
Läs hela nyheten här: https://bit.ly/2XR3udG Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3005863986133441

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

66 2020-04-21 Häng med in i den nya vårdmodulen i Helsingborg. Du ser hela filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=4zwVRjNIzPs Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3008071609246012

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

67 2020-04-22

Är du i behov av akut sjukvård? 
Samtidigt som sjukvården förbereder sig för att kunna ta emot betydligt fler covidpatienter, ser man hur andra patientgrupper söker vård i betydligt mindre grad än tidigare. En förklaring kan vara att människor drar sig för att söka akut sjukvård av rädsla för att utsättas för smitta.
❗Region Skåne vill därför påminna om att sjukvården har kapacitet för att ta emot alla typer av patienter och att vården har goda rutiner för smittskydd. Vänta inte för länge om du blir sjuk.
💬 Har du luftvägssymtom? Berätta om dina symtom så att vårdpersonalen kan hantera det på rätt sätt. Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3010070609046112

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

68 2020-04-22
– Jag heter Mattias Bergström och är specialistläkare i anestesi- och intensivvård på Sus i Malmö. Sen två veckor tillbaka koordinerar jag utbildningsinsatser för undersköterskor, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, läkarstudenter och läkare från andra specialiteter så att de kan bidra i intensivvården av Covid-patienter. Under omständigheterna funkar det jättebra. Jag upplever att det finns en stor vilja att bidra och lära sig mer. Visst finns det oro, men jag tror att de flesta känner som jag - uppgiften är större än oron den väcker.
#vijobbarfördig #enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3010543382332168Bildtext: #vijobbarfördig

✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌

69 2020-04-23

🎥 Idag kl. 10.00 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Under dagens pressträff berättar Region Skåne bland annat om planerad vård och om primärvårdens roll i covid-arbetet. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I dagens presskonferens deltar Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare; Sofia Ljung, primärvårdsdirektör.
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 10.00.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3010551878997985

70 2020-04-23 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=866676873809103&ref=watch_permalink

71 2020-04-23
Två meter är längre än du tror. Tillsammans minskar vi smittspridningen.
#enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3012972525422587Bildtext: Håll avstånd! Två meter är längre än du tror. Till exempel sju stora falafelrullar. "Alla grönsaker, blandad sås" - skånsk vardagsdelikatess

✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

72 2020-04-24 – Jag heter Mohammed Al-Tekreeti och jobbar som undersköterska på akuten i Lund. Jobbet har förändrats ganska mycket. Det är nya arbetsuppgifter, stress, oro, rädsla. Jag är lite orolig när jag ska vårda någon med misstänkt covid-19. I början var det några kollegor som var oroliga för sig och sin familj. Men nu känns det som att det har lugnat sig, man har vant sig. Vi hjälper varandra. Och självklart ska man vara en del av det här uppdraget! #vijobbarfördig #enkrampådistansCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3015243738528799Bildtext: #vijobbarfördig

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

73 2020-04-24
En skottkärra räcker inte. Det krävs två skånska rullebörar för att hålla säkert avstånd i covid-tider.
#enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3015510591835447VIDEO: Två meter är längre än du tror. Håll avstånd! Tillsammans minskar vi smittspridningen.

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

74 2020-04-27

Nu utökas provtagningen av vårdpersonal för covid-19!
Fyra nya provtagningsenheter öppnar på sjukhusen i Lund, Malmö, Kristianstad och Ystad och ska underlätta provtagning av vårdpersonal i hela Skåne. 
Personer med patientnära arbete i sjukhusvården där det finns brist på personal är prioriterade, jämte andra kritiska verksamheter såsom exempelvis palliativ vård, psykiatri, ambulansverksamhet, mobila team för covid-19, provtagningsverksamhet samt akut tandvård. Region Skåne samarbetar också med olika parter, bland annat länsstyrelsen och kommunförbundet, för att hitta lösningar för att framöver erbjuda provtagning för personal inom kommunal vård och omsorg. Förhoppningen är att detta kan påbörjas under första veckorna i maj.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3021988497854323

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

75 2020-04-27 - Jag heter Andrea Szecsenyi och är smittstädare på Sus i Lund. Sedan en månad tillbaka är jag dedikerad åt endast smittstäd på vårdavdelningar med covid-patienter. Att smittstäda är ett stort ansvar och vi känner att vi gör skillnad varje dag. Vi skyddar oss som arbetar där och vi skyddar patienterna. Vi är i en ny situation med covid-19 och det är mer jobb än vanligt för oss. Men tillsammans fixar vi det och vi i hela sjukvårdskedjan – från överläkare till städare – har kommit varandra närmare än någonsin. #vijobbarfördig #enkrampådistansCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3022222637830909Bildtext: #vijobbarfördig

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

84

https://www.facebook.com/regionskane/posts/2976644062388767
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2976514342401739
https://www.facebook.com/watch/live/?v=225846511962138&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980289615357545
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3066069776791286&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980360595350447
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980504188669421
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980581728661667
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980358345350672
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2980732011979972
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2991923760860797
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2994385500614623
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2996119160441257
https://www.facebook.com/watch/live/?v=245422513273495&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2998777366842103
https://www.facebook.com/regionskane/posts/2998885060164667
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3005863986133441
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3008071609246012
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3010070609046112
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3010543382332168
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3010551878997985
https://www.facebook.com/watch/live/?v=866676873809103&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3012972525422587
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3015243738528799
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3015510591835447
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3021988497854323
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3022222637830909


76 2020-04-28

🎥 Idag onsdag 29/4  kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Under pressträffen berättar Region Skåne bland annat om läget och planerade insatser i covid-arbetet. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I presskonferensen deltar Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare; Katarina Hartman, förvaltningschef Psykiatri och habilitering.
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 09.30.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3024445450941961

77 2020-04-29 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=673214583223546&ref=watch_permalink

78 2020-04-29 - Jag heter Mats Gustavsson och är medicinskteknisk ingenjör och arbetar på Laboratorieteknik inom Medicinsk service. Mest har vi påverkats av covid-19 här genom aktiviteterna kring tester. Dessa har satts upp och utförs här på Klinisk mikrobiologi. Det var en stor rusch för att få detta att fungera rent tekniskt. Det fortsatta arbetet handlar om att skala upp dessa analyser, samt att sätta upp analyser för antikroppar mot covid-19. Vi pratar lagom mycket om covid-19 här, tycker jag, och jag följer inte allt som rapporteras i medier. Det gäller att försöka acceptera situationen som den är. Detta är förstås en väldigt speciell tid. Nu och efteråt, tror jag att vi får ha respekt för att människor drabbas så olika av covid-19. #vijobbarfördig #enkrampådistansCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3026735690712937Bildtext: #vijobbarfördig

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

79 2020-04-30

💬 Att hantera oro i kris
Idag den 30 april, gästar Johannes Malm, som är psykolog på vårdcentralen Tåbelund, studion P4 Kristianstad och P4 Malmöhus för att svara på frågor om hur man kan hantera sin oro under en kris. Passa på att lyssna på Johannes idag!
📻 P4 Kristianstad, tid: 11:00 – 11:30
📻 P4 Malmöhus, tid: 11:30 – 12:00 Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3028419447211228

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

80 2020-04-30

Håll i, Håll ut, håll avstånd. I år firar vi en lite
annorlunda valborg.
#enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3028590410527465VIDEO: VEM stannar hemma på Valborg? Smarta ungdomar / kloka ungar / kloka tonåringar / trevliga kompisar / Schysta barnbarn / ansvarsfulla barnbarn stannar hemma på Valborg

❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

maj 2020

81 2020-05-01
Med fem rediga spettekakor håller du säkert avstånd i covid-tider. Skånsk specialitet på ägg, potatismjöl och socker.
Minska smittspridningen #enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3028674430519063VIDEO: Två meter är längre än du tror. Håll avstånd! Tillsammans minskar vi smittspridningen.

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

82 2020-05-04
Utbildningsakuten – stärk kompetensen när du är hemma! 🎓💻📚
Som en direkt följd av covid-19-pandemin har många skåningar blivit permitterade eller arbetslösa. Gör något värdefullt med tiden som du har hemma och stärk dina kompetenser med en onlineutbildning! Region Skåne har samlat gratis utbildningsmöjligheter som du kan ta del av här och nu: https://utveckling.skane.se/.../utbildningsakuten...Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3038278569558649Bildtext: Permitterad eller uppsagd?

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

83 2020-05-05
👉 Varför är tvål så effektivt mot coronaviruset?
Coronaviruset omsluts av ett fettmembran och när vi tvättar med tvål och vatten bryts fettet isär och kan sköljas bort. När viruset brutits sönder är det oskadliggjort, men det krävs noggrann handtvätt i 20-30 sekunder för att få jobbet gjort! Idag, på den internationella handhygiendagen, vill vi uppmärksamma att rena händer räddar liv – och i dessa tider är det extra viktigt! 🧼🖐Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3040174699369036

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

84 2020-05-05 – Jag heter Lotta Ekström och arbetar som hygiensjuksköterska. Jag och tre kollegor rådger och stöttar den kommunala vården och omsorgen, både äldreboenden, LSS-boenden, korttidsboenden och hemsjukvård/hemtjänst. Vårt arbete handlar hela tiden om att förhindra smittspridning. Till exempel utbildar vi i hur man minskar smittspridning och förebygger vårdrelaterade infektioner. Vi jobbar med precis samma saker som före pandemin, men uppskruvat till max. Det är ju besöksförbud på alla äldreboenden, men mycket kan vi lösa via telefonsamtal och skypemöten. Visst saknar man att kunna stötta verksamheterna i vårdhygieniska ärenden på plats. Det är väl sjuksköterskan i en som vill vara handfast, på plats och hjälpa till. #vijobbarfördig #enkrampådistansCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3040721372647702Bildtext: #vijobbarfördig

✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

85 2020-05-06

📫 Självtest för gynekologiskt cellprov direkt i brevlådan!
Region Skåne utökar möjligheten för kvinnor att genomföra gynekologiska cellprov nu i vår, trots covid-19 situationen. I maj kommer 10 000 skånska kvinnor som annars skulle ha kallats till barnmorskemottagning för att ta cellprov, att få ett självtest i brevlådan.
− Testet är lika säkert som ett cellprov taget hos en barnmorska så vi vill verkligen uppmana alla som får ett självtest att använda möjligheten att göra en gynekologisk hälsokontroll för att tidigt upptäcka cellförändringar, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för Klinisk genetik och patologi.Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3042865232433316

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

86 2020-05-06

🎥 Idag torsdag 7/5 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Under pressträffen berättar Region Skåne bland annat om läget och planerade insatser i covid-arbetet. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare.
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 09.30.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3043075452412294

87 2020-05-07 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=2314486275523502&ref=watch_permalink

88 2020-05-08

Har du koll på de vanligaste symtomen för det nya coronaviruset?
Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och symtomen liknar de du får vid influensan eller en vanlig förkylning. Eftersom det inte går att avgöra på symtomen om det är Covid-19 eller en annan infektion är det viktigt att vara uppmärksam och stanna hemma om du känner dig sjuk, även vid väldigt lindriga symtom. 
På 1177 finns det samlad information om covid-19 och tips på egenvård vid lindriga symtom: https://bit.ly/3cf294J Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3047268621992977Bildtext: Vilka är symtomen på covid-19? Hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, ganska vanligt med smak- och luktbortfall, en del får diarré

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

89 2020-05-08
– Jag heter Fredrik Adolfsson och arbetar som tågvärd. Även i covid-tider är det viktigt för mig med god service och ett leende. Jag är glad att så många människor stannar hemma och håller avståndet nu. Jag är van att arbeta nära mina pendlare. Men i dessa tider måste jag hålla distans. Jag har svårt att ge den kärlek till resenärerna som jag tycker de förtjänar.
#vijobbarfördig #enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3047483258638180Bildtext: #vijobbarfördig

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

90 2020-05-09

💪 Hur kan motion få oss att må bättre i kristider?
Vinsterna är många! Bland annat ökar din blodcirkulation så att cellerna kan ta upp mer syre. Då kan kroppen lättare ta hand om sådant som kan vara skadligt för kroppen, till exempel förhöjda stresshormoner som adrenalin och kortisol. Muskelcellerna börjar även producera proteiner som sprids med blodet. Proteinerna är smärtstillande, piggar upp och motverkar stress och depression.
Just nu är vi många som spenderar mer tid hemma än vanligt. Kanske är du en av dem som jobbar hemifrån, pluggar på distans eller har blivit arbetslös? Håll igång kropp och sinne, trots ändrade förutsättningar!
👉 På 1177.se hittar du instruktionsfilmer på träning att göra hemifrån:
https://bit.ly/2SMmbMa
👉 För dig som är sängliggande finns det övningar här:
https://bit.ly/3chiDJM Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3047425158643990

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

91 2020-05-11 - Vi heter Susanne Hendriksen och Katarina Rosengren och vi jobbar tillsammans på intensivvårdsavdelningen i Helsingborg. Att arbeta med patienter som har covid-19 är lite annorlunda, eftersom du är täckt kan du inte visa några ansiktsuttryck. Inte ens ett leende. Dessutom kan inte de anhöriga vara delaktiga på samma sätt och det ingår nästan i vården idag. Vi tänker mycket på hur vi ska fånga upp alla de covid-patienter som ganska snart kommer att gå in i en rehabiliteringsfas. Vi vill ge dem samma uppföljning som andra patienter. Hur vi själva kommer att må när detta är över, är för tidigt att säga. Vi kollegor är ett stöd för varandra, vi tar en dag i taget och jobbar på. #vijobbarfördig #enkrampådistansCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3054164424636730Bildtext: #vijobbarfördig

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

92 2020-05-12

Idag, på den internationella sjuksköterskedagen, hyllar vi dom som på olika sätt står i frontlinjen i kampen mot Covid-19. Över 20 miljoner sjuksköterskor världen över kämpar dag och natt för att rädda liv. Hedra dem genom att inte slappna av - utan ta ditt ansvar för att minska smittspridningen. 
😶-😶 Håll avstånd till andra människor
🧼🖐 Tvätta händerna ofta och noga!
Undvik att röra ansiktet (näsa, mun och ögon)
🤧 Stanna hemma om du är sjuk Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3056054621114377

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌

93 2020-05-12

🎥 Onsdag 13/5 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Under pressträffen berättar Region Skåne bland annat om läget och planerade insatser i covid-arbetet. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Linus Eriksson, trafikdirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare.
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 09.30.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3056665731053266

94 2020-05-13 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=585601702090926&ref=watch_permalinkVIDEO

95 2020-05-14

👋 Säg hej till entrévärden Bjarne Jönsson, en av våra 500 nyrekryteringar! Innan det nya coronaviruset kom till Sverige jobbade Bjarne som konsult i eget bolag. När han läste att Region Skåne behövde förstärkning tvekade han inte att skicka in en ansökan:
- Jag heter Bjarne och jobbar som entrévärd på Sus i Lund. Jag frågar alla som är på väg in vad de har för ärenden samt allmänna frågor om deras hälsotillstånd. Det känns bra att både hjälpa till att förhindra smittspridning, men också att bidra till ökad trygghet för både patienter och personal.
#vijobbarfördig #enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3061522873900885Bildtext: #vijobbarfördig

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

96 2020-05-15

Vill du hjälpa Skånetrafiken att hålla resandet säkert i covid-tider?
Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson ger här snabba tips om hur du kan bidra till minskad smittspridning på tåg och bussar.
Coronaviruset har gjort det tufft både för resenärerna och Skånetrafiken. Samtidigt som Skånetrafikens intäkter mer än halverats och vissa avgångar dras in så måste trafiken hållas i gång för alla dem som verkligen behöver resa - utan att det blir trångt på tåg och bussar. Se hela intervjun med Skånetrafikens trafikdirektör, Linus Eriksson här: https://bit.ly/2WzvOAdCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3063643103688862VIDEO: 

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

97

Region Skåne följer upp patienter på distans – med hjälp av nya digitala tjänster!
Många patienter som tidigare behövt besöka vården för regelbundna kontroller får nu möjlighet att sköta detta från hemmet. Patienten skickar själv in sina värden genom en webbapplikation som sedan följs upp av vårdpersonal. Genom verktyget kan patienten även göra symtomskattningar och chatta direkt med vårdpersonal. Förutom bättre livskvalitet för patienter frigör det tid för vården och bidrar till minskad smittspridning
- Dessutom blir patienten mer engagerad i sin vård och lär sig på ett tidigt stadium notera tecken på förändring eller försämring. Vi vet att en välinformerad delaktig patient kan få ökad livskvalitet och minskat behov av sjukhusvård, säger Daniel Sahlin, projektledare på Region Skåne.Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3064149460304893

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

98 2020-05-16 - Jag heter Morgan Lundin och jobbar som ambulanssjuksköterska i Malmö. Det nya Coronaviruset har inneburit en stor förändring av vårt arbete. Det är många nya rutiner och riktlinjer som tillkommit och som ständigt förändras. Det är också en stor ökning av luftvägsrelaterade problem bland patienterna och med detta även mycket oro kring Corona både bland patienter och anhöriga. I vissa fall känns det konstigt att möta patienterna i full skyddsmundering, jag tänker då framförallt på de små barnen vi träffar men även patienter i livets slutskede. Ibland känner jag också frustration över att inte kunna ta med anhöriga i ambulansen. Det finns dock en stor förståelse från både anhöriga och patienter för att läget är som det är och även en tacksamhet inför att vi tar viruset på största allvar. #vijobbarfördig #enkrampådistansCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3064186883634484Bildtext: #vijobbarfördig

✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌

99 2020-05-18
🎧 PODDSPECIAL – Är du orolig över coronaviruset och sjukdomen covid-19? 
Då fungerar din hjärna precis som den ska. I det här specialavsnittet ur poddserien Helt Okej gästar psykologen Johannes Malm och pratar om just oro under covid-19-pandemin. Var sitter oron? Hur kan du hantera den? Hur stöttar du en närstående som är orolig? Var finns det hjälp och stöd att få? Det, och mycket mer besvaras i poddavsnittet. Lyssna här: https://bit.ly/3bI4Hr8Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3073159412737231VIDEO: På ett sätt har det hjälpt oss överleva genom evolutionen. Det har varit ett sätt för människan att förbereda sig på eventuella hot som finns i vår omgivning. När tider är ovissa eller nya eller osäkra då skapar hjärnan den här oron. 

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

100 2020-05-19

Uppdaterad information till gravida! 
Det finns hittills inget som tyder på att graviditet i sig innebär en särskild risk för att bli allvarligt sjuk med covid-19.
👉 Däremot kan risken för allvarlig sjukdom öka i kombination med andra riskfaktorer som t ex fetma, högt blodtryck eller diabetes. En gravid kvinna med riskfaktorer ska rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.
👉 Alla gravida kvinnor bör från och med vecka 36 vara extra försiktiga och noggrant följa alla allmänna råd för att undvika att bli smittad inför förlossningen.
👉 Enligt tillgängliga studier är inte bröstmjölk en smittkälla, så det finns inget hinder för amning.
Källa: Folkhälsomyndigheten Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3075694005817105

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

101 2020-05-19

🎥 Onsdag 20/5 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Under pressträffen berättar Region Skåne bland annat om läget just nu, bemanningen under sommaren och andra planerade insatser i covid-arbetet. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Karin Melander, HR-direktör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare.
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 09.30.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3075585519161287
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102 2020-05-20 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=730210064388556&ref=watch_permalinkVIDEO: 

103 2020-05-20 - Jag heter Ola Rosdahl och jobbar som logoped på barn- och ungdomshabiliteringen i Helsingborg. I mitt arbete ger jag stöd och behandling till yngre barn med autism och olika kommunikationssvårigheter. Det som jag tycker märks mest nu är att man måste hålla avstånd. Att inte kunna ge en kram till en glad 4-åring som kommer eller att skaka hand med en orolig förälder, det påverkar mycket. Avståndet och frånvaron av den fysiska kontakten gör liksom något med hur vi är med varandra. Samtidigt gör vi en enorm skillnad genom att hålla avstånd, tvätta händerna och hålla rent i väntrum. Och så håller vi många av våra utbildningar för föräldrar på distans. Gör man allt det där så går det ändå att upprätthålla en viss normalitet, och hela livet behöver inte vara på vänt för en 4-åring. #vijobbarfördig #enkrampådistansCoronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3077760382277134Bildtext: #vijobbarfördig

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

104 2020-05-21
Med två rediga ålar håller du tryggt avstånd i covid-tider.
#enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3077814285605077VIDEO: Två meter är längre än du tror. Håll avstånd! Tillsammans minskar vi smittspridningen

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

105 2020-05-22

Du har väl inte missat att fem mil ny Skåneled invigs idag?
Vattenriket i Kristianstad går från inlandets lummiga skogar, över frodiga strandängar och vidsträckta sandmarker till kustens vita stränder. På vägen passerar den tio av Vattenrikets besöksplatser med utemuseer, fågeltorn och spänger.
-  Leden kommer vid en passande tidpunkt, när folk behöver hitta lämpliga aktiviteter i coronatider. Vi har så mycket fin natur i vårt Vattenrike och det är alltid positivt när vi kan göra den tillgänglig för fler, säger Pierre Månsson, kommunalråd, Kristianstads kommun.
- Att komma ut i naturen ska vara enkelt och tillgängligt för alla, oavsett om man vill ha ett vandringsäventyr eller en skogspromenad avslutar Anna Jähnke, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne. 
Fotograf: Mickael Tannus Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3082110851842087

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

106 2020-05-22
- Jag heter Gülsen Özkaya Sahin och är specialistläkare på laboratoriet vid Klinisk mikrobiologi. Mitt arbete har förändrats mycket efter covid-19. Som labbläkare tolkar jag analysresultat på prover från patienter som testats för covid-19. Alla biomedicinska analytiker, läkare och mikrobiologer jobbar mycket hårt just nu. I arbetet ingår att kontrollera kvalitet på proverna, bevaka utvecklingen och vårdhygieniska problem, ge råd till läkare och sätta upp nya metoder för våra analyser. På jobbet kör vi analys för att påvisa virus under hela dygnet med en mycket hög kapacitet. Det finns en oro kring covid-19, men vi vill använda oron på ett positivt sätt. Det finns mycket att lära sig varje dag, och vi gör allt vi kan för att hjälpa forskningen och patienterna!
#vijobbarfördig #enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3082577818462057Bildtext: #vijobbarfördig

✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

107 2020-05-25 Tack till dig som bidrar till att minska smittspridningen av Covid-19. Varje handtvätt, varje inställd fest och varje gång du håller avstånd till dina medmänniskor är en motståndshandling i kampen mot viruset. Tack till dig som fortsätter följa myndigheternas rekommendationer och gör uppoffringar i din vardag, trots att det många gånger är påfrestande. Tillsammans räddar vi liv! 💛Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3089632787756560Bildtext: Tack!

❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌

108 2020-05-26
Nu finns sommarbiljetten från Skånetrafiken för dig som behöver resa i Skåne i sommar! Sommarbiljetten gäller för resor i hela Skåne mellan den 15 juni och den 15 augusti 🚂
Mer information om sommarbiljetten hittar du här: https://bit.ly/3c4p5Tw Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3092154577504381

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

109 2020-05-26

🎥 Onsdag 27/5 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Under pressträffen berättar Region Skåne om läget just nu och andra planerade insatser i covid-arbetet. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 09.30.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3092154910837681

110 2020-05-27 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=599911594215778&ref=watch_permalink

111 2020-05-27

Team inom barn-och ungdomshabiliteringen prisas för sitt inkluderande arbete! 🏆
Varje år delas Stora likarättspriset ut till en verksamhet som på ett nytänkande sätt arbetar mot att motverka diskriminering. I år går priset till teamet som möter barn med rörelsenedsättning och intellektuell funktionsnedsättning (RI) på barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö. Teamet prisas för att ha arbetat fram en modell för att bättre kunna möta patienter och anhöriga från olika kulturer.
- Av de som kommer till oss finns många olika kulturer representerade bland familjerna. Det har därför alltid varit viktigt för oss att lyfta det kulturella perspektivet och inte vara rädd för att prata om kulturella skillnader och likheter, säger Lina Buch- Jepsen, enhetschef för RI-teamet.Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3094305803955925

112 2020-05-27 - Jag heter Christina och är sjuksköterska på 1177 vårdguiden på telefon. När det nya coronaviruset kom till Sverige fick vi många samtal från oroliga människor, även om de inte själva hade symtom. Nu känner de flesta till symtomen och ringer om de är riktigt sjuka eller om oron är för svår att hantera. Viruset och dess konsekvenser är fortfarande nytt, men vi kollegor hjälper varandra och riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten är en trygghet i arbetet. Det finns också patienter som behöver vård av andra orsaker än Covid-19, men som kanske tvekar inför att ta sig till akuten eller ringa sin vårdcentral. Vår uppmaning är såklart att alltid söka den vård man behöver! #vijobbarfördig #enkrampådistansCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3094499230603249Bildtext: #vijobbarfördig

✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌

113 2020-05-28

🧡 Jobbar med närhet men på distans!
Även sjukhusclownerna får ställa om i Covid-19 tider. I veckan inledde därför Clownronden digitala livesändningar!
Restriktionerna i samband med pandemin har gjort att flera svårt sjuka barn tvingas vara mer isolerade på sina rum. Då kan clownerna leda tankarna bort från sjukhusmiljön och kanske också locka fram ett och annat skratt.
🎥 Två gånger varje dag, fyra dagar i veckan, kan barnen följa clownernas upptåg digitalt på Clownrondens Facebooksida: https://bit.ly/36CIGZJ Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3096487327071106

❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

114 2020-05-29

Nu är äntligen dags att inviga Hässleholmsdepån tillsammans med Johan Wester! 
🚆 Och vad är Hässleholmsdepån då? 
Inget mindre än Sveriges modernaste tågverkstad där Öresunds- och Pågatågen ska rulla in för rengöring, reparation och underhåll – något som kommer förkorta servicetiden för tågen avsevärt och ha en stor betydelse för kollektivtrafiken i södra Sverige. 
📲 Häng med digitalt! 
På grund av rådande omständigheter kan inte invigningen genomföras precis som planerat. Men misströsta inte, du kan i stället följa den digitalt via länken: https://hassleholmsdepan.oresundstag.seCoronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3098612876858551

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

115 2020-05-30 - Jag heter Åsa Rennstam och arbetar som barnmorska på barnmorskemottagningen i Landskrona och på familjecentralen Guldkornet. Arbetet har förändrats mycket med Covid-19. Nya rutiner, riktlinjer och besöksförbud för partnern. Jag saknar det gravida paret. Allt liv och rörelse på familjecentralen. Vi får göra en del annorlunda, det blir mer telefon och digitalt än tidigare. Vi hittar andra sätt att möta familjen och patienter förstår situationen. Det finns en ovisshet i hur länge det kommer pågå, kanske kommer vi få arbeta på ett lite annorlunda vis en längre tid. Samtidigt känner jag mig trygg i rutinerna och vi möter patienter som vanligt. Respekten för Covid-19 finns där, men vi arbetar ju hela tiden så även i dessa tider finns det en vardag. Det känns självklart att vara här för patienterna. #vijobbarfördig #enkrampådistansCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3099082450144927Bildtext: #vijobbarfördig

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

juni 2020

116 2020-06-01

Från och med idag, måndag den 1 juni, erbjuds personal inom räddningstjänst och polis med symtom test för covid-19 på de skånska vårdcentralerna.
Syftet med provtagning av personal inom polis och räddningstjänst är i första hand att personal med luftvägssymtom eller feber som inte beror på covid-19 ska kunna återgå till arbetet snabbare. 
Den som testas ska gå via sin chef, provet tas på den vårdcentral där man är listad, offentlig eller privat, och ska tas inom tre dygn från första sjukdomssymtom.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3106348209418351

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

117 2020-06-02
Faran är inte över.
Värmen är äntligen här och många vill ut och roa sig. Det syns inte minst på den ökade mobiltrafiken i de större städernas nöjeskvarter enligt offentliga rapporter från svenska mobiloperatörer. En ökad rörelse innebär också ökad risk för trängsel. Det är därför livsviktigt att komma ihåg den där extra handtvätten, nysningen i armvecket, att hålla avstånd till dina medmänniskor och inte minst – att stanna hemma vid symtom. Än är inte faran över och vi alla har ett stort ansvar, tillsammans minskar vi smittspridningen.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3108704119182760

✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

118 2020-06-02

Region Skåne samordnar rehabiliteringen av covid-19-patienter.

Patienter som har haft Covid-19 kan få väldigt varierande besvär. En del får lindriga besvär medan andra drabbas av allt från andningspåverkan och neurologiska skador till trötthet och depression. Därför har Region Skåne samordnat rehabiliteringen och en särskild grupp med representanter från hela vården, bland annat kommunerna, psykiatrin, primärvården och specialistvården, har bildats för att ta hand om patienterna. Gruppen ska även undersöka om det finns ett behov av särskilda anpassningar eller enheter för patienterna.Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3109208632465642
✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

119 2020-06-02

🎥 Onsdag 3/6 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Under pressträffen berättar Region Skåne om provtagning, antikroppstester och andra planerade insatser i covid-arbetet. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare; Ingvar Eliasson, verksamhetschef klinisk mikrobiologi.
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 09.30.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar.

Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3109168935802945
120 2020-06-03 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://fb.watch/4wCWYrkbDG/

121 2020-06-05
🏠 Mycket hemmasittande kan leda till ökad alkoholkonsumtion. 
För den som kämpar med beroende och missbruk kan förändrade vardagsrutiner under covid-19 krisen bli ett problem. Det säger Anders Håkansson, beroendeforskare och överläkare vid Region Skånes beroendecentrum i Malmö. Här kommer tips och råd om hur man kan tänka kring alkohol just nu.Coronarelaterad information https://fb.watch/4wD5gWc3Ir/

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

122 2020-06-06 Glad nationaldag! #enkrampådistans Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3117141181672387Bildtext: #enkrampådistans

❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

123 2020-06-08

🖐  Viktigt att respektera besöksförbudet i vården!
Besöksförbudet gäller fortfarande och innebär att du som anhörig inte får följa med eller besöka närstående på vårdavdelningar eller mottagningar i Skåne. Vårdpersonal rapporterar om att de på vissa avdelningar möter anhöriga som antingen inte nåtts av informationen eller glömt bort att besöksförbudet gäller.
– Vi har en pågående samhällssmittspridning i Skåne. Jag förstår att många upplever det här som en svår situation. Men att hindra smittspridningen av covid-19 måste vara prioriterat. Speciellt bland de svagaste och därför är det oerhört viktigt att undvika smitta på sjukhusen säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.
👥📲 Vad kan du som anhörig göra istället?
Närstående kan delta i vårdkontakter via telefon och video. När en anhörig är med vid mötet känner sig patienten sig oftare tryggare och får också stöd med såväl praktiska saker som att förstå viktig information. Därför uppmuntrar vi dig som närstående att vara delaktig via telefon eller videolänk.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3124763064243532Bildtext: Besöksförbud gäller fortfarande

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔

124 2020-06-10

Ny rutin ska minska smittspridning inom äldreomsorgen.
Alla äldre patienter som skrivs ut från sjukhus och ska återvända till sina särskilda boenden och korttidsboende kommer att testas för covid-19, för att minska smittspridning inom äldreomsorgen. Provet tas på sjukhus i samband med utskrivning och vid negativt provsvar tas ett uppföljande prov.
- Covid-19 drabbar våra äldre särskilt hårt och många åtgärder krävs för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen, där frikostig provtagning är en av dem, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3129948023725036

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

125 2020-06-10

🎥 Torsdag 11/6 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Under pressträffen berättar Region Skåne om samverkan med kommunerna och provtagning. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare; Rasmus Havmöller, regional chefläkare, Inger Siecke, medicinskt ansvarig sjuksköterska Malmö stad, Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska Lunds kommun
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 09.30.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3130032810383224

126 2020-06-11 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=2303520143289421&ref=watch_permalink 

127 2020-06-11

Hold afstand! To meter er længre end du tror.
For exempel tre øl (uden alkohol), en pølse plade med løg, to Dannebrogsflag (håndflag) og en lille havfrue. Tagga en dansk vän! 
#enkrampådistans
Håll avstånd! Två meter är längre än du tror.
Exempelvis tre öl (utan alkohol), en korvtallrik med lök, två Dannebrogs flaggor (handflaggor) och en liten sjöjungfru. Tagga en dansk vän! 
#enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3132637783456060VIDEO: To meter er længre end du tror. Hold afstand! Sammen reducerer vi spredningen af infektion

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

128 2020-06-15

🩸 Behöver blodgivare för att leva livet
Utan blod tappar livet sin färg för Charlotte Stode. Hon behöver nytt blod flera gånger om året för att orka jobba och träna. Och inte minst leka med dottern Greta fyra år.
- Det är viktigt att blod alltid finns tillgängligt när jag behöver, annars fungerar jag inte. Så fort jag inte fått blod på ett tag blir jag väldigt trött.
Charlotte bjuder gärna på ett leende och utstrålar livsglädje, även om hon har en kronisk sjukdom. Utan blodtransfusioner regelbundet blir det svårt att orka med vardagen. Sjukdomen gör att Charlotte är helt beroende av blodgivare.
- Till alla blodgivare vill jag säga att det är så viktigt att fortsätta att kontinuerligt ge blod i sommar. Vi är många som behöver det!
Varmt välkommen till närmaste blodcentral. Se öppettider inför sommaren på GeBlod.nu https://geblod.nu/ Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3142010295852142 

129 2020-06-15 - Jag heter Ulf Jönsson och jobbar som tvättbiträde i Region Skåne. Jag och mina kollegor ser till att det alltid finns rena kläder, bäddtextilier och annan utrustning till vårdpersonal och patienter. Vi möter inte covid-19-patienter, men det har ändå påverkat vår vardag eftersom vi hanterar tvätt som varit i kontakt med dem. Det är klart att man hade många funderingar när viruset kom. Men jag har alltid känt mig trygg på jobbet då vi har så tydliga rutiner sedan tidigare och vi noga följer de tvättråd som finns. Det känns bra att varje dag kunna bidra så att patienter och vårdpersonal alltid kan känna sig helt trygga när de sätter på sig arbetskläder eller lägger sig i sjukhussängarna. #vijobbarfördig #enkrampådistansCoronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3142620039124501Bildtext: #vijobbarfördig

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

86

https://www.facebook.com/watch/live/?v=730210064388556&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3077760382277134
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3077814285605077
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3082110851842087
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3082577818462057
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3089632787756560
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3092154577504381
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3092154910837681
https://www.facebook.com/watch/live/?v=599911594215778&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3094305803955925
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3094499230603249
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3096487327071106
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3098612876858551
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3099082450144927
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3106348209418351
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3108704119182760
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3109208632465642
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3109168935802945
https://fb.watch/4wCWYrkbDG/
https://fb.watch/4wD5gWc3Ir/
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3117141181672387
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3124763064243532
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3129948023725036
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3130032810383224
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3142620039124501


130 2020-06-16
💊 Har du förnyat dina recept inför semestern? Under sommaren kan det ta lite längre tid att få en receptförnyelse och därför är det bra att vara ute i god tid. Logga in på 1177.se eller ring din vårdcentral för att förnya ditt recept direkt. Då hjälper du dessutom till att avlasta vården, något som är extra viktigt i år. Tack!
Förnya ditt recept här: https://bit.ly/3d6IDr1 Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3144766432243195

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

131 2020-06-16

🎥 Onsdag 17/6 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Under pressträffen berättar Region Skåne om det aktuella läget och digitalisering i pandemins spår. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare; Niklas Gustafsson, verksamhetschef teknik, Digitalisering IT och MT
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 09.30.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3145092818877223 

132 2020-06-17 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=258639438694356&ref=watch_permalink

133 2020-06-17 🍓 Ägg, sill, jordgubbar och ett lagom avstånd. Det blir ett lite annorlunda midsommarfirande i år. #enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3147994575253714VIDEO: Prästens lilla kråka skulle ut och åka för hon hade ingen feber. Vi äro musikanter och kramar på distans. Små händerna, små händerna ej virus sprida de. Ha en frisk midsommar!

❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

134 2020-06-18
☀ Med midsommar börjar sommaren på riktigt. Vår regiondirektör har en hälsning till alla er ståndaktiga skåningar som håller i, håller ut och håller avstånd.
#enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3150482828338222VIDEO: Sommarhälsning från regiondirektör Alf Jönsson.

✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

135 2020-06-23
Heta sommardagar ☀☀☀  då gäller det att hålla huvudet kallt! Temperaturer över 26° innebär nämligen hälsorisker för äldre, gravida, små barn och andra i vissa riskgrupper. Därför är det viktigt att dricka mer vatten än vanligt, svalka kroppen och ta det lugnt! 
Fler svalkande tips finns på 1177.se: https://bit.ly/2BxRbKp Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3163631623690009Bildtext: Använd solhatt

136 2020-06-24

Har du svårt att få i dig tillräckligt med vätska?💧Prova då dietistverksamhetens svala tips på isglass! 🍧
Vid uttorkning är det bra att få i sig vätskeersättning för att återställa balansen av vätska, salter och mineraler. Många, framförallt barn, har svårt att få i sig vätskeersättning och som så ofta är glass lösningen: 
1. Lös upp valfri smaksatt vätskeersättning i vatten enligt anvisningarna på förpackningen.
2. Blanda i koncentrerad saft om du önskar mer smak. Om den innehåller socker är det viktigt att det inte är mer än 0,5 tsk saft/100 ml vätska. Är den sockerfri kan du göra den så stark du själv önskar.
3. Lägg gärna i bär eller annan frukt du gillar och fyll på med vätskan.
4. Frys i minst tre timmar.
5. Servera! Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3165779160141922 

137 2020-06-24

Viktigt att äta och dricka ordentligt efter Covid-19! 🥗🍗🍍
Många patienter känner sig trötta, orkeslösa och saknar dessutom aptit efter en längre tids sjukdom. Dietister vittnar nu om att patienter har stora svårigheter att få i sig tillräckligt med mat och dryck.
Vi vill därför påminna om att hjälp finns att få även för dig som inte behövt ligga på sjukhus. Kontakta din vårdcentral för hjälp att komma i kontakt med en dietist för stöd kring hälsosamma matvanor exempelvis vid risk för undernäring.Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3166463200073518

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

138 2020-06-25
Nu väntar heta sommardagar! ⛱ Njut, men glöm inte att ersätta vätskan du förlorar. Drick mer vatten än vanligt - vänta inte på törstkänsla! Undvik helst söta drycker, alkohol och kaffe. Ät vätskerik mat, som grönsaker och frukt. Lite extra salt på maten kan också vara bra för att ersätta det salt du förlorar när du svettas. Och du, glöm inte att hålla avstånd också! Fler svalkande tips hitta du på 1177.se:
https://bit.ly/3i5kTau Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3168886306497874

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

139 2020-06-26

🦠 Smittoläge
I takt med att fler personer provtas för covid-19 i Skåne visar nu statistiken att fler barn, ungdomar och unga vuxna har smittats av covid-19.
– Det här är en viktig signal om att vi fortfarande har en pågående smittspridning i samhället. Viruset tar inte hänsyn till ålder utan kan drabba alla. Vi vet att yngre personer oftast får mildare symptom, men de kan smitta äldre som däremot kan bli rejält sjuka och i värsta fall behöva sjukhusvård, säger smittskyddsläkare Eva Melander.
Däremot minskar antalet äldre med smitta och andelen svårt covid-sjuka som vårdas på sjukhus minskar successivt.
🏥 Läget i vården
Antalet patienter med konstaterad Covid-19 som vårdas på intensivvårdsavdelning är det lägsta sedan slutet av mars. Idag den 26 juni vårdas totalt 44 personer på sjukhus i Skåne, varav 9 får intensivvård.
📍Regionala nyheter
Dietister vittnar om att personer som varit sjuka i Covid-19 har stora svårigheter att få i sig tillräckligt med mat och dryck. Kontakta din vårdcentral för att komma i kontakt med en dietist om du behöver stöd.
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och drick mycket vatten i värmen! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3171574662895705Bildtext: Lägesuppdatering vecka 26

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔

140 2020-06-26 Heta dagar kräver svala lösningar! Temperaturer över 26° innebär hälsorisker. Är du äldre eller tillhör du en riskgrupp är det viktigt att ordna en sval miljö och svalka kroppen. Håll nere inomhustemperaturen med gardiner, persienner och markiser. Vädra nattetid när det är svalt. Välj löst sittande kläder i naturmaterial, ta en sval dusch eller lägg en blöt handduk runt nacken. Och du, glöm inte solhatten om du går ut för en skön stund i skuggan.Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3171104639609374Bildtext: Svalka kroppen

141 2020-06-27
Halten sie abstand! Två meter är längre än du tror. Med två bratwursts, tre kringlor, en alkholfri Kölsch och en vägskylt håller du lagom avstånd i sommar. 
#enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3174259482627223VIDEO: Zwei meter sind länger als Sie denken. Halten Sie Abstand! Gemeinsam reduzieren wir die Ausbreitung von Infektionen.

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

142 2020-06-28 Ta chansen att uppleva Hässleholmsdepån virtuellt i 360° tillsammans med Johan Wester! Besök bland annat verkstaden, lackboxen och svarven. Med den nya depån stärks Skånes infrastruktur och tågtrafiken går smidigare. Välkommen in på hassleholmsdepan.oresundstag.se Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3171365859583252VIDEO.

143 2020-06-30

🔔 Du simmar väl lugnt i sommar?
Badvärmen är äntligen här! Samtidigt som ett dopp i havet hör sommaren till är det lätt att överskatta sin egen förmåga. Här kommer några tips på hur du håller dig själv och dina barn säkra i vatten:
❌ Bada aldrig om du är påverkad av alkohol eller droger. Hälften av alla drunkningsolyckor sker under inflytande av alkohol eller droger. 
👉 Simma längs med stranden, inte utåt.
👉 Dyk bara i välbekanta vatten och simma aldrig under bryggor eller hoppställningar.
👉 Låt barn använda flytväst eller räddningsväst. Låt aldrig någon som inte kan simma bada ensam, stor som liten.
🏊Fler tips på vattensäkerhet och råd på hur du ska göra om olyckan är framme hittar du på 1177.se: https://bit.ly/2YIrNKS Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3182025241850647Bildtext: Sommartips

juli 2020

144 2020-07-01
Idag fyller världens finaste snedkabelbro 20 år! 🌁🎊
I år firar vi allt som bron gjort möjligt i vår region, inte bara som bro utan även som brobyggare mellan två länder. Tillsammans har vi byggt en gemensam region av det som förut mest bara var två länder med vatten emellan.Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3184774304909074 

145 2020-07-02
Närheten till allt, det böljande landskapet och underbar natur. Bara några av sakerna som gör Skåne till en dröm för cyklister 
Du hittar cykelkartan här: https://bit.ly/2Vz0uAT Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3187064184680086VIDEO: Avstånd till varandra - nära till sommaren. Region Skåne.

❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

146 2020-07-03

Nu kan skåningar med symtom beställa ett gratis självtest för Covid-19
Den som har symtom som tyder på att man skulle kunna ha covid-19, till exempel feber, hosta eller influensaliknande symtom och är folkbokförd i Skåne samt har e-legitimation kan nu beställa ett självtest på 1177.se. Självtester görs för att påvisa en eventuellt pågående infektion av covid-19 och görs genom topsning i näsa och svalg. 
❗Den som får ett positivt provsvar som visar konstaterad covid-19, blir uppringd av Region Skånes smittspårningsenhet och får förhållningsregler. Tillsammans påbörjar man smittspårningen. Målet är att minimera smittspridningen i Skåne.
Hur går det till?
👉 Självtestet beställs genom att gå in på 1177.se och logga in med e-legitimation. Den som saknar e-legitimation kan ringa sin vårdcentral.
👉 Testet hämtas och lämnas på ett av de apotek som Region Skåne samarbetar med. 
👉 Testet måste hämtas och lämnas av ett ombud för att undvika smittspridning. Det måste också hämtas och lämnas tillbaka samma dag och på samma apotek.
👉 Du som förälder kan beställa självtest till barn under 13 år. Barn mellan 13 och 18 loggar själva in med sin e-legitimation för att beställa ett test. 
På 1177.se hittar du svar på de vanligaste frågorna:
https://www.1177.se/.../provtagning-for-covid-19-i-skane/ Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3189542474432257

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

147 2020-07-03

🦠 Smittoläge
Vi har fortsatt smittspridning i hela samhället, om än på en stabil nivå. Virusprovtagningarna har fortsatt att öka i alla åldersgrupper, men allra mest i åldrarna 19-69 år.
– Jag har full förståelse för att många börjar tröttna på både pandemin och alla de rekommendationer som finns, men vi måste påminna varandra om att fortsätta hålla i och kämpa. Det är till stor del tack vare dom gemensamma insatser och uppoffringar som vi alla har gjort under våren som gör att läget i Skåne ändå är så pass stabilt idag. Samtidigt ser vi att trenden snabbt kan brytas och försämras om vi börjar släppa efter med att hålla avstånd och stanna hemma när vi är sjuka, säger smittskyddsläkare Eva Melander.
🏥 Läget i vården
Idag, 3 juli, vårdas sammanlagt 29 personer på sjukhus varav 6 på intensivvårdsavdelning, knappt hälften så många som en genomsnittlig dag i maj. 
Antalet patienter som är så svårt sjuka att de behöver intensivvård har under veckan minskat. Likaså andelen äldre covid-smittade. Däremot håller trenden i sig då det gäller ökat antal smittade bland barn, ungdomar och unga vuxna. 
📍Regionala nyheter
Du som är sjuk med symtom som är typiska för Covid-19 kan nu beställa ett självtest via 1177.se.
Njursjukvården satsar på förebyggande insatser för att minska det lidande som allvarliga njursjukdomar för med sig. Genom ett samarbete med Mobilia kommer det att bli möjligt att mäta blodtryck och livsstilsfaktorer direkt i självbetjäningsautomater. – Vi måste finnas där medborgarna är. Den här gången är det på ett köpcentrum, men konceptet kan vi ta vidare till bibliotek och andra platser där vi når många, säger Anders Christensson, cheföverläkare i njurmedicin.    
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och njut av sommaren! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3190068597712978Bildtext: Lägesuppdatering vecka 27

✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌

148 2020-07-07

🔔 Hur tar du bort en fästing?
Små och onekligen otrevliga. En riktig sommarplåga helt enkelt! Så här gör du om du eller någon i din närhet får en fästing under sommaren:
👉 Använd en pincett eller en fästingborttagare.
🔍 Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra långsamt rakt ut. Försök att få med hela fästingen, men om en del blir kvar i huden så stöter kroppen oftast bort det själv
🧼 Tvätta bettstället med tvål och vatten eller desinfektionsmedel.
🏥  Kontakta en vårdcentral om du har en rodnad som har kommit först en vecka eller mer efter ett fästingbett, och som växer till mer än fem centimeter i diameter. Rodnaden kan blekna i mitten och likna en ring, men kan också vara jämnt röd.
Läs mer på 1177.se: https://bit.ly/3e4j1vd Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3199989613387543Bildtext: Sommartips

149 2020-07-08

Hur är det att leda en organisation med 35000 anställda mitt i en pandemi?  Under våren har du sett regiondirektör Alf Jönsson i våra direktsända presskonferenser. Nu har du chansen att titta in bakom kulisserna och höra hur han resonerat under vårens utmaningar med Covid-19. 
Spotify: https://lnkd.in/eJc5sbr
Soundcloud:
https://lnkd.in/ezh-pxd
Podcaster:
https://lnkd.in/eVAwiPY
Acast:
https://lnkd.in/ejj5tZT Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3203644703022034VIDEO: *Jag ser hellre att dom som verkligen gjort det lyfts fram. Men när det är bekymmer måste ledare stå i frontlinjen, det går inte att stå vid sidan om och titta på. Man måste ner från läktaren, annars blir man inte trodd. - Hur trivs du i din ledarroll? *Jag trivs bra. Du måste gilla det, den dagen jag inte gillar det skulle jag inte gå till jobbet. 

❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

150 2020-07-09 Allt färre vårdas för Covid-19 på våra skånska sjukhus. För att denna positiva trend ska hålla i sig gäller det att vi fortsätter följa rekommendationerna och håller oss hemma när vi blir sjuka!Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3205994642787040VIDEO: Du har väl inte glömt... Stanna hemma om du är sjuk. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

151 2020-07-10

🦠 Smittoläge
Smittspridningen i Skåne har den senaste veckan gjort en rejäl inbromsning. Antalet konstaterade fall av covid-19 minskar stadigt, likaså antalet sjuka som vårdas på sjukhus.
Minskning av antalet insjuknade syns i hela Skåne och i alla åldersgrupper. Flest nya fall av Covid-19 noteras hos personer i arbetsför ålder, 19-69 år.
– Det här läget kunde vi knappt drömma om för någon månad sedan. Det är en oerhört positiv utveckling. Tyvärr kan jag inte säga att faran är över eftersom vi ser att läget fortfarande är skört även om det i statistiken ser mer stabilt ut. Den positiva trenden kan snabbt brytas och då kommer smittspridningen ta ny fart, och det kan gå fort. Vi måste därför fortsätta att hålla en god handhygien, hålla avstånd och stanna hemma när vi är sjuka, säger smittskyddsläkare Eva Melander.
🏥 Läget i vården
Antalet patienter med konstaterad Covid-19 som vårdas på sjukhus fortsätter att minska kraftigt. Idag den 10 Juli vårdas totalt 14 personer på sjukhus i Skåne, varav 4 får intensivvård.
📍Regionala nyheter
Sedan det blev möjligt att beställa självtester den 3 juli har Region Skåne analyserat 2343 självtester, varav cirka 3% har Covid-19.  Det ligger på ungefär samma nivå som för resultaten av de som provtas på sjukhus och vårdcentraler.
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och njut av semestern. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3208223642564140Bildtext: Lägesuppdatering vecka 28

✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=258639438694356&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3147994575253714
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3150482828338222
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3182025241850647
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3189542474432257
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3190068597712978


152 2020-07-14

🔔 Tips vid kliande bett
Myggor och knot är en sommarplåga vi gärna varit utan. Lyckligtvis finns det några enkla knep att ta till när dessa små rackare har varit i farten:
👉 Börja med att testa kylbalsam, alsolsprit eller alsolgel. Ibland kan kylan från en isbit inlindad i en tygbit göra susen.
👉 Om kliandet är outhärdligt, testa med en receptfri salva med hydrokortison. Receptfria tabletter med antihistamin kan också hjälpa. 
❗ Stå emot frestelsen att klia! Det riskerar att göra klådan ännu värre, dessutom riskerar du att betten blir infekterade om du kliar så att huden rivs sönder.
🦟 Vill du slippa mygg och knott helt i sommar? Det finns aldrig några garantier men att använda ljusa kläder, täcka kroppen och myggmedel har många hjälp av. Tänk på att vissa myggmedel inte ska användas på små barn!
Läs mer på 1177.se: https://www.1177.se/.../bett.../myggbett-och-knottbett/ Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3219058144814023Bildtext: Sommartips

153 2020-07-15

Hur gick tankarna när coronaviruset kom till Europa? Och varför har Skåne haft en lägre smittspridning än Stockholm? 
Under våren har du sett smittskyddsläkare Eva Melander i våra direktsända presskonferenser. Nu har du chansen att lära känna henne närmare och höra hur det är att stå i centrum under coronakrisen.
Spotify: https://lnkd.in/eJc5sbr
Soundcloud:
https://lnkd.in/ezh-pxd
Podcaster:
https://lnkd.in/eVAwiPY
Acast:
https://lnkd.in/ejj5tZT Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3221932071193297VIDEO: Det handlar om alla våra åtgärder. Det jobbar vi med i smittskyddet generellt i Sverige, de åtgärder vi föreslår måste stå i proportion till vad det orsakar i andra änden för de personer vi sätter restriktioner för. Med den här sjukdomen sätter vi inte bara restriktioner för den sjuke, utan för hela samhället. 

✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌

154 2020-07-16 Ökad stresstålighet, välbefinnande och bensinpengar över är bara några av de positiva effekterna av att cykla mer. Dessutom är det lätt att hålla avstånd. Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3224738367579334VIDEO: Oväntade effekter av cykling* Du får bensingpengar över. 

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

155 2020-07-17

🦠Smittoläge
Senaste veckan har antalet nya personer med konstaterad covid-19 i Skåne legat på ungefär samma nivå som föregående vecka. Även antalet inneliggande patienter med konstaterad covid-19 på sjukhus i Skåne har legat relativt stabilt sedan förra veckan.
Under vecka 28 genomfördes omkring bedömbara 6000 provtagningar för aktiva virusinfektioner i Skåne. Av dessa utfördes omkring 4000 provtagningar genom vården, antingen på sjukhus eller genom vårdcentraler, medan resterade 2000 utfördes genom egenprovtagning via 1177.se. Totalt konstaterades covid-19 hos 124 individer, eller drygt två procent av provtagningarna. 
-De senaste dagarna har antalet konstaterade fall ökat något, men det är för tidigt att uttala sig om det är en trend som kommer att hålla i sig, konstaterar Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.
🏥 Läget i vården
På Skånes sjukhus har antalet inneliggande patienter med konstaterad covid-19 legat stabilt kring 10-15 patienter om dagen sedan den 7 juli. Även antalet smittade på äldreboenden har minskat kraftigt och de senaste två veckorna har endast en brukare på ett äldreboende i Skåne konstaterats ha covid-19
📍Regionala nyheter
Region Skånes Naloxonprojekt firade nyligen två år. Naloxonkit har använts vid 291 tillfällen för att häva opioidöverdos och totalt har 1 555 patienter utbildats under projektets första år. – Vi märker att kunskapen om opioidöverdoser och hur man räddar någon som drabbats av överdos ökar. Många som vi erbjuder naloxonutbildning känner redan till allt om naloxonkitet (en liten röd väska), säger Pernilla Isendahl, projektledare Naloxon i Region Skåne.
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och njut av att värmen kommit tillbaka! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3227556273964210Bildtext: Lägesuppdatering vecka 29

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

156 2020-07-21

🔔 Bränd av en nässla?
Dessa mineral- och vitaminrika växter har använts inom allt från läkekonst, matlagning och klädtillverkning i tusentals år. Som du säkert råkat ut för har dom även den otrevliga egenskapen att brännas ganska rejält: 
💧 Börja med att skölja nässelutslagen under kallt rinnande vatten i några minuter.
👉 Stryk sedan på kylbalsam eller en lokalbedövande salva som Xylocain. 
👉 Om det kliar och svider för mycket testa med en receptfri hydrokortisonkräm.
❗ Tänk på att barn under 18 månader inte ska behandlas med Xylocain innan du rådgjort med en läkare, vid behandling med hydrokortison gäller att barnet ska vara minst 2 år gammalt.
Läs mer på 1177.se: https://www.1177.se/.../bett-stick.../brand-av-brannassla/ Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3238214806231690Bildtext: Sommartips

157 2020-07-22

Varför har vårdköerna blivit längre, trots att sjukvårdspersonalen blivit fler? Och hur ska vården bli mer jämlik?
Undersköterska, operationssjuksköterska och nu hälso- och sjukvårdsdirektör, i över tre decennier har Pia Lundbom arbetat inom regionen. Nu har du möjligheten att höra hennes tankar kring framtidens vård i Region Skånes chefspodd:
Spotify: https://lnkd.in/eJc5sbr
Soundcloud:
https://lnkd.in/ezh-pxd
Podcaster:
https://lnkd.in/eVAwiPY
Acast:
https://lnkd.in/ejj5tZT Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3240961089290395VIDEO: Jag tror att vi kan förflytta skånsk sjukvård tillsammans. Vi har otroligt bra medicinsk kvalitet, ibland fokuserar vi alldeles för mycket på det som inte är bra. Det ska vi såklart fokusera på att förbättra, men det kan jag inte göra själv, det behöver vi göra tillsammans. 

158 2020-07-24

🦠Smittoläge
Smittspridningen i Skåne har den senaste veckan legat kvar på en stabil låg nivå där antalet fall bland äldre över 70 år nu är ytterst få. Den stabila trenden gäller även för inneliggande patienter med covid-19 på sjukhus. 
Förra veckan konstaterades något fler fall men det avspeglar snarast den ökade mängden självtester. I nuläget finns det därför inget som talar för en ökad smittspridning i Skåne.
Utmaningen är nu att försöka hålla kvar det gynnsamma läget. Region Skåne får signaler från de skånska kommunerna om att det emellanåt är alldeles för trångt på vissa platser som till exempel på badstränder.
– Vi kan inte nog säga hur viktigt det är att fortsätta hålla avstånd till varandra, helst två meter. Det gäller exempelvis i kollektivtrafiken, i butiker, på restauranger, träningsanläggningar, stränder och på andra allmänna platser, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare.
🏥 Läget i vården
På Skånes sjukhus har antalet inneliggande patienter med konstaterad covid-19 legat stabilt kring 10-15 patienter om dagen sedan början av juli. 
📍Regionala nyheter
Region Skåne har upphandlat tjänster för att erbjuda utökad antikroppstestning, enligt uppdrag från regeringen. Sex leverantörer kommer att stå för provtagning och analys av provsvaren. Erbjudandet om antikroppstester kommer att finnas på ett antal orter över hela Skåne och gäller för folkbokförda i Skåne över 18 år. Egenavgiften är 200 kronor, enligt regionfullmäktiges beslut.
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och njut av att värmen kommit tillbaka! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3246570598729444Bildtext: Lägesuppdatering vecka 30

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

159 2020-07-28

🔔 Stucken av en geting eller ett bi?
På sommaren är det mycket som sticks och kliar. För många hör dessa bevingade insekter till några av årstidens största plågor. Om du blir stucken finns det en hel del du kan göra själv:
🐝 Försök ta bort gadden.
❄ Kyl stickstället, exempelvis med en isbit inlindad i en handduk eller servett.
👉 Om klådan blir för mycket kan du badda med alsolsprit eller stryka på alsolgel. Testa gärna med lokalbedövande salva, Xylocain eller en receptfri kräm med hydrokortison.
❗ Tänk på att barn under 18 månader inte ska behandlas med Xylocain innan du rådgjort med en läkare, vid behandling med hydrokortison gäller att barnet ska vara minst 2 år gammalt.
Läs mer på 1177.se: https://www.1177.se/.../bett.../getingstick-och-bistick/ Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3257586944294476Bildtext: Sommartips

160 2020-07-30 Allt färre vårdas för Covid-19 på våra skånska sjukhus. Genom att fortsätta följa rekommendationerna ser vi till att den positiva trenden håller i sig! Håll avstånd, hosta och nys i armvecket, stanna hemma om du är sjuk och tvätta händerna.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3263158820403955VIDEO: Du har väl inte glömt... Tvätta händerna. Ofta. Tillsammans minskar vi smittspridningen. 

✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌

161 2020-07-31

🦠Smittoläge
För fjärde veckan i rad pendlar det genomsnittliga antalet nya konstaterade covid-fall i Skåne stabilt kring 20 per dag. Sedan den 3 juli kan alla med symtom beställa hem ett självtest för covid-19, vilket tyder på att de allra flesta som smittas numera fångas upp genom virustesterna.
– Det är bra att vi har fått ned smittspridningen i Skåne på sådana nivåer som möjliggör en mer allmän smittspårning. På så sätt kan vi vidta åtgärder för att förhindra vidare smittspridning och tidigt bryta smittkedjor, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. 
🏥 Läget i vården
På våra sjukhus är trenden fortsatt positiv och den senaste veckan har det som mest varit två patienter med konstaterad covid-19 i intensivvård och tio patienter på vanlig vårdavdelning.
📍Regionala nyheter
De problem som uppkom i samband med egenprovtagningen för ett par veckor sedan har till stora delar lösts. När det var som värst kunde upp till en fjärdedel av proverna inte bedömas. Numera är det endast knappt en procent av proverna som inte går att bedöma.
– Vi ser en viss minskning i antalet genomförda prover den senaste veckan, vilket förmodligen beror på att det är färre som uppvisar symtom under sommaren.
Totalt har endast sex personer över 70 år konstaterats med covid-19 i Skåne under vecka 30, samtidigt som uppemot 1 200 personer i åldersgruppen 70+ har provtagits. 
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och njut av att sommaren! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3266188096767694  Bildtext: Lägesuppdatering vecka 31

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

augusti 2020

162 2020-08-03

Skåne skalar upp sin smittspårning 🦠
I vanliga fall arbetar sjuksköterskan Hugo Blomberg på Ungdomsmottagningen i Malmö. Men sedan några veckor tillbaka är han och drygt 20 av hans kollegor utlånade för att arbeta med smittspårning av covid-19.
- På Ungdomsmottagningen arbetar vi ju med smittspårning för sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia. Covid-19 är en helt annan sjukdom och spårningen görs på ett lite annat sätt men det finns ändå beröringspunkter, säger han.
Smittspårarna står i nära kontakt med Smittskydd Skåne som de håller informerade om platser och sammanhang där det kan ha skett en större smittspridning. Med denna information kan Smittskydd sedan lägga pussel och tidigt upptäcka eventuell klustersmitta, det vill säga platser eller grupper där det förekommer mer omfattande spridning. Det är en förutsättning för att kunna vidta åtgärder och tidigt bryta smittkedjor.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3274465309273306

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

163 2020-08-06

Nu kan du som bor i Skåne boka tid för antikroppstest. Provet visar om det finns antikroppar i blodet mot det virus som orsakar covid-19.
Det här gäller för att du ska kunna boka en tid:
👉 Du ska ha haft symptom tidigare i år som kan stämma med covid-19.
👉 Du ska vid provtagningen ha varit symptomfri i minst 14 dagar.
👉 Du är folkbokförd i Skåne.
👉 Du är minst 18 år gammal.
Tidbokningen når du via 1177.se och du kan ta provet på flera platser runt om i Skåne. Inledningsvis sker provtagningen på åtta orter i Skåne: Malmö, Lund, Landskrona, Trelleborg, Helsingborg, Klippan, Kristianstad och Ystad. Vi kommer att lägga till fler tider och platser efterhand.
Vid provtagningen tas ett blodprov i armvecket och du får svar efter några dagar. Provet kostar 200 kronor.
Du hittar all information och länk till tidbokning här: https://bit.ly/2Xy8Rh3 Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3283250765061427

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

164 2020-08-07

🦠Smittoläge
Den senaste veckan har vi sett en viss ökande trend i antal rapporterade fall i Skåne. Det kan vara en effekt av ökad smittspårning men kan också vara uttryck för att befolkningen slappnat av i följsamheten till rådet om att hålla avstånd och begränsa sina nära kontakter.
– Tyvärr har vi sett nya fall på flera äldreboenden runt om i Skåne förra veckan. Det rör sig visserligen inte om så många personer, men det är ändå en oroande utveckling om smittan åter kommer in på äldreboenden. Det kan vara ett uttryck för att vi åter har en ökande smittspridning i samhället, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.
Därför uppmanar han alla som känner av symtom på covid-19 att virustesta sig, och att fortsätta stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk. 
– Vi har kapaciteten att testa alla som känner sig sjuka, antingen genom en egenprovtagning som kan beställas på 1177.se, eller genom särskilda provtagningsstationer på sjukhusen om man är anställd inom Region Skåne eller den kommunala omsorgen.
🏥 Läget i vården
Sjukhusvården präglas av få inlagda med konstaterad covid-19. Den senaste veckan har det som mest varit tre patienter med konstaterad covid-19 i intensivvård och nio patienter på vanlig vårdavdelning.
📍Regionala nyheter
Region Skåne erbjuder nu antikroppstester. Erbjudandet om antikroppstester finns på ett antal orter över hela Skåne och gäller för folkbokförda i Skåne över 18 år. Egenavgiften är 200 kronor, enligt regionfullmäktiges beslut. Boka tid på 1177: https://bit.ly/2C76KsZ
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och tänk på att dricka mycket i värmen! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3285900648129772Bildtext: Lägesuppdatering vecka 32

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

165 2020-08-07
Nu är värmen tillbaka! ⛱ Njut, men glöm inte att ersätta vätskan du förlorar. Drick mer vatten än vanligt - vänta inte på törstkänsla! Undvik helst söta drycker, alkohol och kaffe. Ät vätskerik mat, som grönsaker och frukt. Lite extra salt på maten kan också vara bra för att ersätta det salt du förlorar när du svettas. Och du, glöm inte att hålla avstånd också! Fler svalkande tips hitta du på 1177.se:
https://bit.ly/3i5kTau Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3286236641429506Bildtext: Drick vatten

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

166 2020-08-12 Tillsammans minskar vi smittspridningen i höst! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3300013240051846VIDEO: Du har väl inte glömt... Stanna hemma om du är sjuk. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

167 2020-08-14

🦠Smittoläge
Antalet nya smittade med covid-19 fortsätter att öka i Skåne. Det visar den senaste virusprovtagningsstatistiken. Även antalet inlagda på sjukhus visar nu en tendens att stiga, även om det fortfarande är på en låg nivå.
Under vecka 32 konstaterades ytterligare 184 skåningar ha covid-19. Det motsvarar 25 nya fall per dag. Hittills den här veckan har antalet fortsatt stiga och motsvarar nu omkring 35 nya fall per dag.
- Den stadiga stigningen både av antalet smittade och antalet inlagda patienter tyder på ökad samhällsspridning, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne. Däremot ser vi i nuläget inga tydliga tecken på särskilda klusterbildningar, utan det är en relativt jämn spridning i Skåne.
🏥 Läget i vården
I dagsläget är 14 patienter med covid-19 inlagda på sjukhus i Skåne, varav 4 på intensivvårdsavdelning. Det är en liten ökning mot de senaste veckorna.
📍Regionala nyheter
I samband med att skolorna börjar så återgår även många till sina arbeten, vilket kan bidra till ökat tryck inte minst på kollektivtrafiken och det kan bli svårt att hålla avstånd. Därför är det viktigt att den som kan väljer andra alternativ än kollektivtrafiken, exempelvis att cykla eller att gå till jobb och skola.
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och kom ihåg att dricka ordentligt nu när värmen är tillbaka. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3305902019462968Bildtext: Lägesuppdatering vecka 33

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

168 2020-08-16
Värmen väntas hålla i sig även nästa vecka. ☀☀☀ Tänk på att hålla huvudet kallt! Temperaturer över 26° innebär nämligen hälsorisker för äldre, gravida, små barn och andra i vissa riskgrupper. Därför är det viktigt att dricka mer vatten än vanligt, svalka kroppen och ta det lugnt!
Fler svalkande tips finns på 1177.se: https://bit.ly/2BxRbKp Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3312050475514789Bildtext: Använd solhatt
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https://www.facebook.com/regionskane/posts/3263158820403955
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3266188096767694
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3274465309273306
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3312050475514789


169 2020-08-17

Självtest för virus ska inte användas som reseintyg
När möjligheten att resa till vissa länder nu har öppnat sig, är det många som vill ta chansen att komma iväg på en semesterresa. Många länder kräver ett intyg på att den som ska resa in i landet är frisk. Självtestet för covid-19 ska inte användas som ett sådant reseintyg.
– Systemet för egenprovtagning är inte anpassat för att fungera som intyg inför en resa. Apoteken utfärdar inte några intyg och kan inte på något sätt garantera att kundens provtagningsresultat kan användas som reseintyg, säger Lotta Haleen.
För den som behöver ett reseintyg finns det flera privata vårdgivare som erbjuder sådana: https://www.folkhalsomyndigheten.se/.../testning-for.../ Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3314352978617872

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

170 2020-08-17 Ecmo – eller konstgjord lunga – är den mest avancerade formen av behandling mot covid-19. John Hellberg är en av fyra patienter med covid-19 som vårdats på Ecmo-enheten på Skånes universitetssjukhus – Ecmo räddade mitt liv, när jag inte kunde få luft, berättar John.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3314777558575414VIDEO

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

171 2020-08-18 Såhär i Covidtider är det många som drar sig för att kontakta sin vårdcentral, men du vet väl att vi även finns online? På Primärvården Skåne online hjälper erfarna sjuksköterskor och läkare dig med hudutslag, urinvägsinfektion och andra lättare besvär. Välkommen att besöka oss på https://pv.skane.se!Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3316958405023996

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

172 2020-08-18

🚂🚧 Under perioden 22 och 28 augusti står tågtrafiken mellan Malmö och Lund stilla.
Trafikverket bygger ut Södra Stambanan mellan Arlöv och Lund för att öka kapaciteten. Därför stoppas järnvägstrafiken helt mellan Malmö och Lund under knappt en vecka.
Under tågstoppet sätts ersättningsbussar in på sträckan Malmö-Lund och för stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup. Men för att undvika trängsel och risken för smittspridning kommer bussarna att köra halvfulla.  
Personer med funktionsnedsättning som inte kan åka de bussar som ersätter tågen, kan istället åka specialfordon. För att beställa specialfordon kontaktar du Skånetrafikens kundtjänst 0771-77 77 77. Öppettider vardagar och helg: 08.00-20.00. 
Läs mer här: www.skanetrafiken.se/malmolund Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3317406961645807

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

173 2020-08-20

 Region Skånes medarbetare tackades med officiell flaggöverlämning
Samtliga Sveriges regioner har fått motta flaggor, efter beslut av Stiftelsen Sveriges nationaldag. Flaggan som överlämnas till det största sjukhuset i var och en av Sveriges 21 regioner ska ses som en symbolisk gåva till alla vårdanställda i respektive region. Stiftelsen vill på det sättet använda den svenska flaggan – en av de främsta symbolerna för Sverige – för att hedra och tacka sjukvårdens medarbetare för deras stora insatser och uppoffringar under covid-19-pandemin.
Idag på torsdagsmorgonen hissades flaggor på samtliga Region Skånes sjukhus för att hedra sjukvårdens medarbetare och uppmärksamma det hårda arbete som görs för att hantera covid-19.Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3322843484435488

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

174 2020-08-21

🦠 Smittoläge
Smittspridningen i Skåne har den senaste veckan fortsatt att öka. De allra flesta har smittats i Sverige men flera har även smittats under utlandsresa. I de fall där det finns uppgifter om smittland noteras att många har besökt länder i sydöstra Europa och på Balkan.
Vecka 33 registrerades 249 nya fall vilket motsvarar cirka 35 nya fall per dag. Antalet inlagda med covid-19 på sjukhus i Skåne har ökat något.
– Vi ser en viss ökning av smitta i alla åldersgrupper, men gruppen 20-49 år sticker ut allra mest. Däremot är det i dagsläget fortfarande få äldre som insjuknar, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare.
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas 22 patienter på sjukhus varav 3 på intensivvårdsavdelning.
📍 Regionala nyheter
I samband med att skolorna har startat igen är det också många fritidsaktiviteter som återupptas. För att undvika ytterligare smittspridning är det därför viktigt att alla fortsätter hjälpas åt att följa rekommendationerna. Att hålla avstånd och tvätta händerna är viktigt både på arbetsplatser, i skolan och på fritiden.
– Hur smittspridningen kommer att utveckla sig under hösten är svårt att säga. Men om ett par veckor börjar vi nog kunna se hur återgången till jobb, skola och fritidsaktiviteter har påverkat smittspridningen, säger Per Hagstam.
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3325659470820556Bildtext: Lägesuppdatering vecka 34

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

175 2020-08-23 Serotonin, dopamin, endorfin, noradrenalin. Så heter några av dina må bra-hormoner. Och de älskar cykling. Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3329620520424451Bildtext: Noradrenalin. Serotonin. Börja dagen med ett rus. Endorfin. Dopamin

176 2020-08-25

🎥 Onsdag 26/8 kl 09.30 återupptar vi sändningarna av våra presskonferenser om Covid-19 situationen i Skåne. Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare. 
▪Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 09.30.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår.
▪Direktsändningen teckentolkas.
▪Tänk på språkbruket när du kommenterar. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3338067106246459Bildtext: LIVE 26 AUG 09.30

177 2020-08-26 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3339858046067365 
178 2020-08-26 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=3355845484504672&ref=watch_permalink

179 2020-08-28

🦠 Smittoläge
Smittspridningen i Skåne har den senaste veckan legat på en jämn nivå med i genomsnitt cirka 45 nya fall per dag. Samtidigt har smittspridningen bland äldre minskat. Under de senaste två veckorna har endast ett fall registrerats på äldreboende.
– De senaste dagarna har antalet inlagda patienter med covid-19 blivit färre i Skåne. Detta kan hänga samman med att majoriteten som smittas tillhör åldersgruppen 20-49 år och där blir inte lika många så allvarligt sjuka att de behöver sjukhusvård, säger smittskyddsläkare Eva Melander.
I Region Skåne har självtesterna ökat rejält. Förra veckan genomförde 3923 skåningar med symtom egen provtagning via 1177.se. Det är en ökning med 30 procent på bara en vecka.
– Det här är oerhört positivt. Vi har stort tryck på beställningar av självtester just nu och vi utökar kapaciteten succesivt. På det här sättet kan vi begränsa smittspridningen tillsammans. Det handlar om att göra ett virustest (PCR) redan när de första symtomen dyker upp. Det kan exempelvis vara lätt snuva, halsont, hosta, feber, försämrat lukt- och smaksinne eller andnöd. Det är också väldigt viktigt att man stannar hemma från arbete, skola och fritidsaktiviteter så fort man känner av minsta symtom, säger Eva Melander.
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas 13 patienter på sjukhus i Skåne varav 3 på intensivvårdsavdelning. Under förra veckan registrerades 300 nya fall.
📍 Regionala nyheter
Hittills har endast personer som bor och är folkbokförda i Skåne kunnat beställa självtest på 1177.se, men från och med måndag kan alla som vistas i Skåne som är folkbokförda i Sverige och har e-legitimation också beställa självtest om de har symtom på covid-19.
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3346687915384378Bildtext: Lägesuppdatering vecka 35

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌

180 2020-08-28 Testa dig vid minsta symtom. Tillsammans minskar vi smittspridningen! Coronainformation  https://www.facebook.com/regionskane/posts/3347348278651675VIDEO: Det kliar ju bara lite i halsen... Det är knappt ens feber... Det är nog bara vanlig snuva... ... eller? Testa dig vid symtom! -> Testa dig vid minsta symtom! Läs mer på 1177.se

✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

september 2020

181 2020-09-01

🩸Visste du att det i svensk sjukvård går åt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året runt?
Drygt 3000 färre har gett blod i år jämfört med 2019 och Blodcentralen ser allt färre nya blodgivare. Nu finns ett större behov av blod i sjukvården, främst blodgrupp A och 0. Gör som Julia – bli blodgivare!
- Att ge blod är ett enkelt sätt att ge något tillbaka till samhället, säger Julia.
Läs mer om blodgivning på https://geblod.nu/ Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3358799767506526

182 2020-09-03

Är du förälder till en tonåring som ska beställa hem ett självtest på 1177.se? 
Oavsett om ditt barn behöver ett covid-19 test nu eller senare i höst så är det bra att kontrollera med din bank och försäkra dig om att din ungdom har tillgång till rätt sorts e-legitimation.
👉 För att beställa test för barn mellan 13-17 år behöver barnet en egen e-legitimation, antingen BankID eller Freja eID Plus. För ungdomar under 18 år har vissa banker en enklare typ av en e-legitimation som enbart gäller för bankens egna tjänster. Då måste man i stället skaffa sig en e-legitimation som kallas Freja eID Plus.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3364221643631005

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

183 2020-09-04

🦠 Smittläge
Smittspridningen i samhället fortsätter men har stabiliserat sig. Spridningen syns i hela Skåne och det är fortfarande åldersgruppen 19-49 år som dominerar de positiva fallen i statistiken. Smitta bland äldre ligger kvar på en stabilt låg nivå, likaså antalet smittade på särskilda boenden i kommunerna. 
🏥 Läget i vården
Antalet inlagda med covid-19 på sjukhus minskar långsamt och i dagsläget vårdas tio patienter på sjukhus varav två på intensivvårdsavdelning.
📍Regionala nyheter
- Självtest för covid-19: Från och med nästa vecka kommer kapaciteten att öka med 50 procent. Mer information om hur detta kommer att fungera i detalj kommer under nästa vecka. Men det rör sig bland annat om drive-in-testning på provtagningsstationer.
- Anhöriga i vården: Anhörigas medverkan kan i många fall vara en viktig del av vården av en patient. På grund av smittrisken under corona-pandemin har Region Skåne besöksförbud på samtliga mottagningar och sjukhus. Men det ska inte vara ett hinder för dig som anhörig att vara delaktig och ha kontakt med din närstående. Be personalen om hjälp. 
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3367931523260017Bildtext: Lägesuppdatering vecka 36

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔

184 2020-09-06 Stanna hemma vid minsta symtom. Tillsammans minskar vi smittspridningen! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3368034203249749VIDEO: Jag ska bara in och handla lite... Det är ju bara ett snabbt jobbmöte... Det är nog inte så många på festen ändå... Är det värt risken? Stanna hemma vid symtom! -> Stanna hemma vid minsta symtom! Läs mer om covid-19 på 1177.se

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

185 2020-09-07

Region Skåne öppnar provtagningsplatser för självtester! 
Det är stor efterfrågan på självtester för covid-19 och på många håll har det varit väntetid för att få göra testerna. Därför utökar Region Skåne provtagningskapaciteten. 
🚙 SJÄLVTEST I BIL 
Förutom de självtester som ett ombud kan hämta ut på apotek, blir det nu också möjligt att göra självtest på en provtagningsplats som man kör till med bil. Där kommer personal att överlämna testet genom bilrutan så att man kan göra testet sittande i sin bil. 
📍 PROVTAGNINGSPLATSER 
Idag öppnade fem provtagningsplatser i Skåne: Lund, Helsingborg och Kristianstad och två i Malmö. Inom en vecka tillkommer platser i Hässleholm, Ängelholm och Ystad samt ytterligare i Malmö och Lund.
👉 TIDSBOKNING KRÄVS! 
För att göra ett självtest måste man först beställa det och boka tid på 1177.se. Det gäller oavsett om man väljer att via ett ombud hämta ut testet på apotek eller om man själv kör bil till en provtagningsplats. Läs mer på 1177.se: https://bit.ly/323qJmDCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3376683135718189

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

186 2020-09-08

🎥 Onsdag 9/9 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne! Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand både här och på skane.se.
I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Rasmus Havmöller, regional chefläkare; Eva Melander, smittskyddsläkare.
▪ Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 09.30.
▪ Direktsändningen teckentolkas.
💬 Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3379898142063355 

187 2020-09-09 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=421882035453851&ref=watch_permalink
188 2020-09-10 Lundabor och alla andra som rör er i Lund - Håll ögon och öron öppna! 👀👂För nu testkörs de nya spårvagnarna. Inte minst i närheten av Universitetssjukhuset i Lund. De glider tyst fram – så var extra uppmärksam när du går i närheten av spåret hälsar våra vänner från Skånetrafiken! 🚋Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3385858228134013

189 2020-09-11

👉 Partner får nu åter vara med vid planerade kejsarsnitt!
Sedan sjukvården i våras införde besöksrestriktioner på grund av coronapandemin har partners fått vänta i ett annat rum där de först efter ingreppet fått en stund tillsammans med familjen. 
Men från och med måndag den 14 september är partnern åter välkomna att närvara i operationssalen vid planerade kejsarsnitt. Förutsättningen är att partnern är frisk, precis som för partnern på förlossningsavdelningen.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3388347541218415

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

190 2020-09-11

🦠 Smittläge
Smittspridningen i Skåne har under den senaste veckan bromsat in en aning, men fortfarande registreras nya covid-19-fall varje dag från alla delar av Skåne. Totalt sett har antalet fall minskat i alla åldersgrupper, men det är fortfarande åldersgruppen 19-49 år som är mest drabbad. Covid-19 bland äldre ligger kvar på en låg nivå, likaså antalet smittade på särskilda boenden i kommunerna. I nuläget är det bara en procent av alla som provtas som har covid-19. Övriga symtom beror på något annat än covid-19, vanligen en annan virusinfektion. 
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas elva patienter på sjukhus varav tre på intensivvårdsavdelning.
📍 Regionala nyheter
- Under veckan har Region Skåne utökat tillgängligheten till egenprovtagning, med bland annat nya provtagningsplatser dit man kör med egen bil. Nästa vecka tillkommer fler provtagningsplatser och Region Skåne tittar även på hur man kan utöka dessa ytterligare.
- Från och med måndag den 14 september är partnern åter välkomna att närvara i operationssalen vid planerade kejsarsnitt. Förutsättningen är att partnern är frisk, precis som för partnern på förlossningsavdelningen.
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3388907087829127Bildtext: Lägesuppdatering vecka 37

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

191 2020-09-15
🔔 Från och med 1 oktober kommer det generella besöksförbudet på Region Skånes sjukhus och mottagningar som gällt under coronapandemin att upphöra. Lokalt kan däremot besöksrestriktioner finnas utifrån de förutsättningar som gäller för respektive verksamhet.
Närståendes möjlighet att vara delaktiga i vården är oerhört betydelsefull och därför kommer besöksmöjligheterna nu att utökas. Som alltid är det viktigt att man som besökare är frisk och symtomfri.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3400877289965440Bildtext: Säg till om du behöver hjälp med att få kontakt med dina nära och kära

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

192 2020-09-15

Tillsammans gör vi vården mer säker! 💛
Att patientsäkerhet och vårdpersonalens säkerhet går hand i hand är ett faktum, och det har blivit extra tydligt under pandemin. Världshälsoorganisationen WHO har valt att idag på den internationella patientsäkerhetsdagen uppmärksamma de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som covid-19 inneburit för hälso- och sjukvårdspersonal runt om i världen. 
Både patienter och vårdpersonal bidrar till att göra vården till en trygg plats i det enskilda mötet mellan vårdpersonal och patient eller närstående. Små åtgärder gör enorma skillnader – bland annat något så basalt som en noggrann handtvätt!Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3407345155985320

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

89
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193 2020-09-18

🦠 Smittläge
Efter ett par veckors inbromsning har antalet fall ökat något men smittspridningen ligger kvar på en stabil nivå i Skåne. Smittan finns kvar i hela länet och varje dag registreras drygt ett 30-tal positiva fall. Det är fortfarande åldersgruppen 19-49 år som dominerar bland de positiva fallen. Bland äldre ligger antalet fall kvar på en låg nivå, detsamma gäller antalet smittade på särskilda boenden i kommunerna.
🏥 Läget i vården
Antalet inlagda med covid-19 på sjukhus har legat på en relativt låg nivå de senaste veckorna, men har nu ökat något och i dagsläget vårdas 18 patienter på sjukhus varav 3 på intensivvårdsavdelning.
📍 Regionala nyheter
Från och med 1 oktober kommer det generella besöksförbudet på Region Skånes sjukhus och mottagningar som gällt under coronapandemin att upphöra. Lokalt kan däremot besöksrestriktioner finnas utifrån de förutsättningar som gäller för respektive verksamhet.
Den totala testkapaciteten har utökats rejält för att korta väntetiderna för självtester. Nu finns flera tillgängliga tider att boka på apotek men också åtta nya provtagningsplatser där man i sin bil kan göra ett självtest. På flertalet ställen är det nu oftast bara en dags väntan på självtester som har bokats på 1177.se.
☀ Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3409814669071702Bildtext: Lägesuppdatering vecka 38

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌

194 2020-09-21
Just nu är det långa väntetider hos 1177 på telefon i Skåne! ☎  Om du är i behov av medicinsk rådgivning och har svårt att komma fram kan du i stället vända dig till din vårdcentral, eller göra ett digitalt vårdbesök genom tjänsten Primärvården Skåne online! 
📲  Via Primärvården Skåne online får du hjälp av erfarna sjuksköterskor och läkare vid exempelvis hudbesvär, allergier och andra lättare besvär. Välkommen att besöka oss på https://pv.skane.se!Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3418796281506874 

195 2020-09-21

Att leva med Alzheimers sjukdom – och må så bra som möjligt, så länge som möjligt ♥ 
Varje år drabbas cirka 20 000–25 000 svenskar i någon form av demenssjukdom och Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Idag på den Internationella Alzheimerdagen vill Region Skåne uppmärksamma sjukdomen och ge dem som drabbas verktyg att så länge som möjligt ha makt att forma sitt eget liv. Ett stöd i detta är Alzheimer Guiden. 
👉 Alzheimer Guiden är tillgänglig för patienterna så att de kan få information och stöd när det passar dem och på den nivå där de själva befinner sig. Med hjälp av ett digitalt stöd skickas information automatiskt ut längs resans gång efter en diagnos. Innehållet i Alzheimer Guiden är en blandning av fakta och personliga erfarenheter – något som kan sprida kunskap, hopp och tillgång till råd från andra personer med samma diagnos. 
👉 Alla är välkomna att bidra med sina erfarenheter om sjukdomen till Alzheimer Guiden, läs mer på:  https://www.alzheimerguiden.se Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3419166761469826 

196 2020-09-22
🔔 Varje timme räknas när man väntar på ett besked! Patienter med misstänkt akut leukemi får nu snabbare provsvar, allt tack vare ett nytt arbetssätt och en effektiv metod som har utvecklats i Skåne.
I Skåne behandlas cirka 80 patienter varje år för akut leukemi. Tidigare har det tagit tid att skilja ut olika varianter av leukemin och att sätta in skräddarsydd behandling, och det tog alltid över två dygn för den behandlande läkaren att få provsvar. Men med hjälp av den nya metoden så tar det bara fyra till fem timmar för laboratoriet att göra en genetisk analys. Läkaren kan då snabbt få svar och sätta in rätt behandling direkt inom första dygnet, något som är väldigt viktigt för både patienten och den behandlande läkaren.Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3421853211201181

197 2020-09-22

🎥 Onsdag 23/9 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne! Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand. Vi ger en aktuell bild om hälso- och sjukvårdsläget och arbetet med att mildra den samhällsekonomiska krisen i Skåne.
👥 I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare, Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör och Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör.
▪ Sändningen läggs ut i ett separat inlägg på vår Facebooksida. Uppdatera sidan och scrolla ner till senaste inlägget när vi går live kl. 09.30.
▪ Direktsändningen teckentolkas.
💬 Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3422567967796372

198 2020-09-23 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=805450486894555&ref=watch_permalink

199 2020-09-23

👉 Tack vare framstegen inom modern hjälpmedelsteknik kan fler människor leva ett mer aktivt liv!
Visste du att Region Skåne förser över 300 000 personer i Skåne med olika typer av hjälpmedel? Något som möjliggör en mer aktiv fritid, ökad självständighet och bättre förutsättningar för människor i skola och jobb. Inte minst ökad livskvalitet och en bättre hälsa för fler! 
Det kan vara hjälpmedel inom en rad olika områden såsom syn, hörsel, rörelse, kommunikation, kognition, diabetes, inkontinens, speciallivsmedel och vissa andningshjälpmedel. Idag är det den nationella hjälpmedelsdagen, en dag som behövs för att sprida kunskap om hjälpmedel och dess avgörande betydelse för många människor!Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3425334584186377

200 2020-09-24 Har du koll på din omgivning? Ta då chansen att vinna en cykel! För att visa hur lätt det är att cykla i området kring Malmö och Lund kommer vi att livestreama tre quiz under oktober. En treväxlad cykel står på spel varje gång, så missa inte detta. Öka dina chanser genom att cykla mycket innan…Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3428252400561262Bildtext: Gissa vart vi är på väg... Vinn en cykel. 1:a pris treväxlad cykel

201 2020-09-24

Sjukvården har länge sett att amningstalen i Skåne, liksom i övriga Sverige, sjunker. För att ta reda på vad det kan bero på har Region Skåne utfört en undersökning kring attityder och kunskaper runt amning. Och vad visar undersökningen? 
👉  Skåningarna generellt är positivt inställda till amning och majoriteten anser att man bör kunna amma överallt. 
👉 7 av 10 tycker att hälso- och sjukvården behöver arbeta mer aktivt med amningsfrågor, t ex genom informationskampanjer eller amningsmottagningar. 
👉  Undersökningen visar också att inte alla känner till amningens hälsofördelar. Att amning bland annat kan skydda mot bröstcancer och minska risken för att barnet  utvecklar övervikt senare i livet. 
Ökad medvetenhet kring amningens hälsoeffekter men också om de svårigheter som många kvinnor upplever i samband med amning kan främja ett fortsatt amningsvänligt samhällsklimat i Skåne för de som vill och kan amma.
Är du nyfiken på att läsa undersökningen i sin helhet? Läs gärna mer på: https://bit.ly/3cs6a6N Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3428930287160140 

202 2020-09-25

🦠 Smittläge
Smittan finns kvar i hela länet och varje dag registreras i genomsnitt ett 40-tal positiva fall. Det är fortfarande åldersgruppen 19 - 49 år som dominerar de positiva fallen i statistiken. Bland äldre ligger antalet positiva fall kvar på en låg nivå, detsamma gäller antalet smittade på särskilda boenden i kommunerna.
– Smittläget i Skåne är i dagsläget stabilt och vi ser inte tecken på några större utbrott. Jag vill rikta ett stort tack till alla invånare i Skåne för flera månaders uppoffringar i vårt gemensamma arbete för att begränsa smittspridningen. Men även om läget är stabilt i Skåne just nu så gäller det att fortsätta hålla i och hålla ut ett tag till, säger smittskyddsläkare Eva Melander.
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas 14 patienter på sjukhus varav 3 på intensivvårdsavdelning.
📍 Regionala nyheter
Under de senaste tre veckorna har Region Skåne kraftigt utökat möjligheterna för invånare att göra självtest och väntetiden har kortats väsentligt. Totalt har all slags provtagning för covid-19 i Skåne fördubblats på fyra veckor.
👋 Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3431987080187794Bildtext: Lägesuppdatering vecka 39

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌

203 2020-09-30

Livmoderhalscancer hos unga skåningar kan i stort sett vara utrotad inom några år - genom screening i kombination med vaccination av unga mot HPV! 
👉 Regionalt Cancercentrum Syd årsrapport visar att andelen skånska kvinnor som går på sina kontroller för cellförändringar i livmoderhalsen och HPV (humant papillom virus) har ökat stadigt i alla åldersgrupper de senaste åren. Speciellt bland de unga tjejerna är det väldigt hög täckningsgrad. Från och med nu erbjuds även pojkar i årskurs 5 vaccination. 
Vid screening för livmoderhalscancer kan cellförändringar upptäckas på ett tidigt stadium, innan cancer utvecklas. På grund av pandemin har det under våren 2020 skett en nedgång i antal genomförda screeningar. För att kompensera för bortfallet skickades det under maj månad ut 20 000 självprovtagningskit till kvinnor i Skåne som skulle ha kallats. Lika många skickas ut i början av hösten.Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3446453532074482 

oktober 2020

204 2020-10-01

🔔 Nu öppnar den skånska vården för säkra besök! 
Från och med idag öppnar den skånska vården åter för besökare och på flera ställen blir det möjligt att ha med sig en anhörig. Men det innebär inte att det är fritt fram för besök – det finns olika regler på olika mottagningar och avdelningar. 
👉 Varför är det så? Det kan exempelvis bero på hur lokalerna är utformade eller om patienterna är känsliga för infektioner. Besök i vården måste göras på ett säkert sätt för att inte öka risken för smittspridning av covid-19.
👉 Därför behöver du ta reda på vad som gäller inför just ditt besök. Vissa mottagningar och vårdavdelningar tar inte emot besökare alls. Leta upp mottagningen här för att ta reda på vad som gäller inför ditt besök: https://vard.skane.se
👉 Gemensamt för alla verksamheter är att den som har symtom som kan tyda på covid-19 inte får besöka eller följa med en patient i vården. Man får inte heller komma på besök om någon i hushållet har covid-19.
På 1177.se hittar du mer information kring besök i vården:
https://bit.ly/30nLkAI och https://bit.ly/2Gsxd5X Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3449459981773837

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

205 2020-10-01 Har du koll på din omgivning? Ta då chansen att vinna en cykel! Vi har börjat sätta upp bättre skyltar, och för att visa hur lätt det är att cykla i området kring Malmö och Lund kommer vi att livestreama tre quiz under oktober. En treväxlad cykel står på spel varje gång, så missa inte detta!Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/watch/live/?v=335338971082145&ref=watch_permalinkVIDEO.

206 2020-10-01
Stort grattis till Sara Kring som är vinnare i tävling 1 av 3 i vårt livesända quiz "Vart är vi på väg?" 
Alla ni andra har chans igen vid nästa tillfälle den 8:e oktober, läs mer här https://fb.me/e/cII4G2D3A Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3449811508405351Bildtext: Vinnaren är... Sara Kring

207 2020-10-01 Har du koll på din omgivning? Ta då chansen att vinna en cykel! För att visa hur lätt det är att cykla i området kring Malmö och Lund kommer vi att livestreama tre quiz under oktober. En treväxlad cykel står på spel varje gång, så missa inte detta. Öka dina chanser genom att cykla mycket innan…Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3449852101734625Bildtext: Gissa vart vi är på väg... Vinn en cykel. 1:a pris treväxlad cykel

208 2020-10-01

I oktober månad uppmärksammar vi kampen mot bröstcancer ♥
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen efter prostatacancer. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena - tack vare framsteg inom forskning och behandlingsmetoder. 
Att regelbundet undersöka sina bröst är en god och livsviktig vana. Men också att gå på mammografin som sjukvården kallar alla kvinnor mellan 40 och 74 år till i Skåne.Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3450156511704184 

209 2020-10-02
👉 På måndag drar Skåneveckan för psykisk hälsa äntligen igång! Veckan innehåller närmare 100 olika arrangemang, flertalet av dem i digital form. Under veckan kommer man kunna ta del av många intressanta digitala föreläsningar och poddar, följa barn- och ungdomspsykiatrin på en fysisk och psykisk resa på cykel genom Skåne och ”Gå för psykisk hälsa” i Ystad på världsdagen för psykisk hälsa . 
Alla som är intresserade av psykisk hälsa är varmt välkomna! Läs mer på https://bit.ly/2Gs5N0b och https://bit.ly/3jrZVTs Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3452961221423713Bildtext: Skåneveckan för psykisk ohälsa. 5-11 oktober 2020. Tema: Kärlek och medmänsklighet

210 2020-10-02

🦠 Smittläge
Efter en period med någorlunda stabil smittspridning, ser det ut som att antalet fall ökar även i Skåne. Under september har antalet fall legat på i genomsnitt mellan 30 och 40 nya fall per dag, men de senaste dagarna har det ökat till omkring 50 nya fall per dag. Fortfarande är det omkring två procent av alla som testas som konstateras ha covid-19 infektion. 
De senaste veckorna har snittåldern bland de som smittats varit kring 41 år. Antalet smittade över 70 år ligger på omkring 20 per vecka. 
🏥 Läget i vården
I dagsläget befinner sig tio patienter med covid-19 på skånska sjukhus, varav två i intensivvård. När de var som flest i april och maj fanns det upp till 90 patienter med covid-19.
– Det faktum att vi fortfarande har relativt få patienter med covid-19 på sjukhus visar att det i första hand är människor i de yngre åldrarna som smittas och att vi fortfarande lyckats relativt väl med att hålla smittan borta från äldre och sköra, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.
📍 Regionala nyheter
Folkhälsomyndigheten har publicerat nya rekommendationer om att även personer som bor i samma hushåll som en covidsmittad ska betraktas som möjliga sjukdomsfall och omfattas av nya förhållningsregler.
– I nuläget innebär detta att regionerna måste anpassa sina riktlinjer och sin verksamhet till de nya rekommendationerna. Först när det är klart kommer vi kunna gå ut med nya riktlinjer. Till dess gäller alla Region Skånes befintliga riktlinjer för de som är smittade med covid-19, säger Eva Melander.
👋 Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3453196234733545Bildtext: Lägesuppdatering vecka 40

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

211 2020-10-06

- Båda delarna är viktiga, speciellt när det gäller cancersjukdomar. Att man är en blandning mellan profession och att vara människa. Det handlar om att stanna upp och försöka ta sig tid för varje patient, i varje möte, säger Fredrik Brodd, hematologisjuksköterska på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Fredrik prisas nu som årets hematologisjuksköterska, en utmärkelse som delas ut av Blodcancerfonden i samarbete med Nationellt Nätverk för Hematologisjuksköterskor i Sverige – bland annat för att han driver på förändring på arbetsplatsen men inte minst för att han gör avtryck i patienters och anhörigas liv. 
– På något sätt så har människor lätt att prata med mig och öppna sig för mig. Under det senaste arbetspasset till exempelvis frågade en av patienterna efter mitt namn. Personen sa: Jag känner mig trygg med dig. Så jag har väl gjort avtryck. #vijobbarfördigIcke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3464744733578695Bildtext: Personen sa: Jag känner mig trygg med dig

212 2020-10-06

🎥 Onsdag 7/10 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne! Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand. Vi ger en aktuell bild om hälso- och sjukvårdsläget, om vikten av årets influensavaccinering samt om hur covidarbetet fungerar i infektionsverksamheten vid Centralsjukhuset Kristianstad
👥 I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Staffan Banke, verksamhetsområdeschef, infektionsverksamheten vid Centralsjukhuset Kristianstad
▪ Direktsändningen teckentolkas.
▪ Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3465534950166340 

213 2020-10-07 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=702741580595306&ref=watch_permalink

214 2020-10-07

Imorgon kl. 12.30 rullar vi igång igen! 🚲 
Tävling nummer 2 av 3 där du har chansen att vinna en helt ny cykel. När tävlingen startar får du tips om vart cykeln är på väg – men det är ditt uppdrag att lista ut vart 🔎
I Skåne görs många insatser för att det ska bli lättare och säkrare att cykla. Förutom förbättringen i vardagen för många skåningar finns förhoppningen att fler ska välja cykeln framför bilen. Ta chansen att vinna en ny cykel så att du kan prova på alla Skånes olika cykelvägar, kanske hittar du nya smultronställen på köpet! 
https://www.facebook.com/events/612105596335442 Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3468730606513441Bildtext: Gissa vart vi är på väg... Vinn en cykel. 1:a pris treväxlad cykel

215 2020-10-08 Har du koll på din omgivning? Ta då chansen att vinna en cykel! Vi har börjat sätta upp bättre skyltar, och för att visa hur lätt det är att cykla i området kring Malmö och Lund kommer vi att livestreama tre quiz under oktober. En treväxlad cykel står på spel varje gång, så missa inte detta! 𝗠𝗲𝗻 𝗸𝗼𝗺 𝗶𝗵𝗮̊𝗴, 𝗱𝘂 𝗳𝗮̊𝗿 𝗯𝗮𝗿𝗮 𝗴𝗶𝘀𝘀𝗮 𝗲𝗻 𝗴𝗮̊𝗻𝗴.Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/watch/live/?v=351232289452743&ref=watch_permalink 

216 2020-10-08
Stort grattis till Fredrik Andréasson som är vinnare i tävling 2 av 3 i vårt livesända quiz "Vart är vi på väg?"  
Alla ni andra har chans igen vid nästa tillfälle den 15:e oktober, läs mer här https://fb.me/e/3u9S5CTBL Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3471277286258773Bildtext: Vinnaren är... Fredrik Andréasson

217 2020-10-08 Har du koll på din omgivning? Ta då chansen att vinna en cykel! Vi har börjat sätta upp bättre skyltar, och för att visa hur lätt det är att cykla i området kring Malmö och Lund kommer vi att livestreama tre quiz under oktober. En treväxlad cykel står på spel varje gång, så missa inte detta!Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3471303986256103Bildtext: Gissa vart vi är på väg... Vinn en cykel. 1:a pris treväxlad cykel

218 2020-10-09

🦠 Smittläge
Trenden med en ökad smittspridning i Skåne håller i sig. Antalet positiva fall som registreras har den senaste veckan ökat från i genomsnitt 50 per dag till ett 60-tal. Ökningen gäller främst åldersgruppen 20-59 år, men en viss ökning ses även bland äldre. Antalet smittade över 70 år har den senaste veckan ökat från cirka 20 till 30 per vecka.
– Vi har en ökad samhällsspridning men den har hittills inte lett till fler inlagda patienter. Majoriteten av fallen har ganska milda symtom men ökningen ute i samhället är oroande. Vi måste verkligen hjälpas åt att hålla avstånd och avstå från större sociala sammanhang, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas 16 patienter på sjukhus varav 2 på intensivvårdsavdelning
📍 Regionala nyheter
I nästa vecka kommer mer information från Region Skåne om hur man i Skåne ska agera om man bor i samma hushåll som en covidsmittad. Bakgrunden är Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om att så kallade hushållskontakter till smittade ska stanna hemma.
👋 Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom! Tillsammans minskar vi smittspridningen.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3474583015928200Bildtext: Lägesuppdatering vecka 41

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

219 2020-10-12

Är du intresserad av folkhälsa? 
Missa då inte morgondagens direktsända webbinarium om Skånes folkhälsorapport 2020. Resultaten i rapporten bygger på Region Skånes största folkhälsoenkät någonsin som gjordes hösten 2019. 
⏰ Datum och tid
Tisdagen den 13 oktober klockan 09.30-12.00 
Under webbinariet presenteras såklart några av de viktigaste resultaten från folkhälsoenkäten. Det blir också en fördjupning med fokus på psykisk hälsa och levnadsvanor och därefter berättar Folkhälsomyndighetens expert sina tankar om hur covid-19-pandemin kan tänkas påverka folkhälsan på sikt. Det, och mycket mer!
🎥 Webbinariet 
Här kan du läsa mer om programmet och hitta länken till direktsändningen: https://utveckling.skane.se/tema/folkhalsorapporten-2020/ Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3483422495044252

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

220 2020-10-13

Hur ser skåningarnas hälsa ut? Nu har resultatet av Region Skånes största folkhälsoenkät någonsin kommit. Några slutsatser som kan dras är att: 
👉 Majoriteten av skåningarna mår bra och har en positiv framtidstro.
👉 Andelen dagligrökare har halverats sedan första mätningen 2000 och riskkonsumtion av alkohol ser ut att minska totalt sett.
👉 Uppskattningsvis lider 17 procent av skåningarna av fetma, vilket kan jämföras med år 2000 då andelen låg på 10 procent. Högst andel finns inom åldersspannet 45-64 år.
👉 Precis som i landet i stort, pekar resultaten i Skånes folkhälsorapport 2020 på en ökad psykisk ohälsa, särskilt förekommande bland kvinnor 18-34 år. 
👉 Resultaten visar också att risken för psykisk ohälsa är närmare dubbelt så stor bland fysiskt inaktiva än bland fysiskt aktiva.
👉  Man ser tydliga skillnader mellan olika grupper i samhället, baserat på till exempel socioekonomisk situation eller var man är född.
Är du intresserad av att fördjupa dig mer? 
▪ Här kan du läsa mer om undersökningen och se webbinariet där rapporten presenteras: https://bit.ly/2SPyvep
▪ Här kommer du direkt till rapporten: https://bit.ly/311yloQ Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3486796024706899 

221 2020-10-14

Snart är det dags för vaccination mot influensa! 
För dig som är över 65 år eller om du är gravid, är vaccination mot influensa gratis. Det gäller också dig som har en sjukdom eller annat tillstånd som ger ökad risk att bli allvarligt sjuk om du smittas. Genom att vaccinera dig får du ett bättre skydd mot influensa och du minskar risken att bli allvarligt sjuk. Dessutom kan du skydda närstående från att bli sjuka.
När kan jag gå och vaccinera mig? 
👉 Från 3 november fram till och med slutet av november kan du som riskerar att bli allvarligt sjuk av säsongsinfluensa vaccinera dig
Vilka personer rekommenderas vaccin? Varför ska man vaccinera sig? Hur går det till och hur mycket kostar det? Mer information finns på: https://bit.ly/3doon5M
Var rädd om dig själv och skydda andra♥ Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3488985257821309 VIDEO: Behöver jag vaccinera mig mot influensa? Ja, om du är... 1. 65 år eller äldre. 2. Gravid. 3. Eller om du har nedsatt immunförsvar eller en kronisk sjukdom. Till exempel diabetes, lungsjukdom eller hjärtsjukdom. Läs mer på 1177.se/influensavaccin . 1177 Vårdguiden.

90
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https://www.facebook.com/regionskane/posts/3449852101734625
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3452961221423713
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3465534950166340
https://www.facebook.com/watch/live/?v=702741580595306&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3468730606513441
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3471277286258773
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3471303986256103
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3483422495044252
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3488985257821309


222 2020-10-14

Att tvätta händerna ofta och noga kan kännas väldigt självklart! Men visste du att vi lätt missar vissa delar av våra händerna vid handtvätt? Nästa gång du tvättar dina händer, tänk på att få med: 
👍 Tummarna
🖐 Mellan fingrarna
✌ Fingertopparna
👊 Ovansidan på händerna
Imorgon den 15 oktober på den internationella handtvättardagen vill vi uppmärksamma att rena händer räddar liv – och i dessa tider är det extra viktigt! 🧼 Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3489345264451975VIDEO: Du har väl inte glömt... Tvätta händerna. Ofta. Tillsammans minskar vi smittspridningen. 

✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

223 2020-10-15 Har du koll på din omgivning? Ta då chansen att vinna en cykel! Vi har börjat sätta upp bättre skyltar, och för att visa hur lätt det är att cykla i området kring Malmö och Lund kommer vi att livestreama tre quiz under oktober. En treväxlad cykel står på spel varje gång, så missa inte detta! 𝗠𝗲𝗻 𝗸𝗼𝗺 𝗶𝗵𝗮̊𝗴, 𝗱𝘂 𝗳𝗮̊𝗿 𝗯𝗮𝗿𝗮 𝗴𝗶𝘀𝘀𝗮 𝗲𝗻 𝗴𝗮̊𝗻𝗴.Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/watch/live/?v=804136927070384&ref=watch_permalink
224 2020-10-15 Stort grattis till Herman Alklint som är vinnare i tävling 3 av 3 i vårt livesända quiz "Vart är vi på väg?"   Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3491877390865429Bildtext: Vinnaren är... Herman Alklint

225 2020-10-15
🔔 Den som är smittad av covid-19 ska stanna hemma och följa vissa regler för att undvika att sprida smittan vidare. Nu gäller detta även för den som bor i samma hushåll som någon med konstaterad covid-19, även om man själv inte har några sjukdomssymtom.
Bor du eller har du bott med någon som har covid-19? Eller har du haft nära kontakt med någon som har sjukdomen? Då kan du ha utsatts för smitta och måste följa särskilda regler. Läs mer om vad som gäller på 1177.se: https://bit.ly/2Fv5RfuCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3492097187510116Bildtext: Nya regler för dig som bor med covid-smittad

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

226 2020-10-16

🦠 Smittläge
Just nu ökar antalet fall av covid-19 i Skåne. Den senaste veckan har antalet positiva fall ökat från i genomsnitt 59 till 69 fall per dag. Samtidigt har fler inom den kommunala omsorgen insjuknat i covid-19. Fortfarande är det en klar dominans av smittade inom åldersgruppen 19-49 år, men under veckan har även ett 30-tal fall registrerats hos äldre över 70 år.
– Det är oroväckande signaler om att smittan åter syns inom den kommunala omsorgen eftersom det drabbar äldre och sköra. Vi måste verkligen hjälpas åt nu så att detta inte skenar iväg. Telefon- och videosamtal är ett bra sätt att hålla kontakt om man inte vill utsätta varandra för smitta, säger smittskyddsläkaren Eva Melander.
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas 15 patienter på sjukhus varav två på intensivvårdsavdelning.
📍 Regionala nyheter
Region Skåne har tagit fram rekommendationer för hur man ska agera om man bor i samma hushåll eller haft nära kontakt med en som är covid-smittad. Bakgrunden är Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om att så kallade hushållskontakter till smittade kan betraktas som smittade. Mer information kring  går att hitta på 1177.se. 
👋 Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom. Varje liten handling är viktig för att minska smittspridningen och alla kan bidra!Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3494398510613317Bildtext: Lägesuppdatering vecka 42

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

227 2020-10-19

Snart kan fler patienter få hjälp av Region Skånes psykiatriambulans.
Från den första november utökas psykiatriambulansens upptagningsområdet vilket innebär att den kan vara verksam i fler av Skånes kommuner.
- Det känns att vi är väldigt uppskattade av de patienter vi åker ut till. Dessutom hjälper vi till att avlasta polisen och andra ambulansresurser. Med ett större upptagningsområde kan vi hjälpa fler, säger Mattias, ambulanssjuksköterska på bild tillsammans med psykiatrisjuksköterskan Anna.
Psykiatriambulansen är ett pilotprojekt som inleddes för snart ett år sedan. Hittills har psykiatriambulansen verkat i kommunerna Malmö, Vellinge, Trelleborg, Svedala och Skurup men snart även Lund, Staffanstorp, Lomma och Burlöv.Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3502282129824955

228 2020-10-20

Vad är virus? När blir en sjukdom en pandemi? Vad stöter man på för möjligheter och utmaningar vid diagnostik och provtagning?
Det, och mycket mer kommer besvaras idag tisdag den 20 oktober på patientforums föreläsningar på Skånes universitetssjukhus. Välkommen att följa föreläsningarna i direktsändning på webben klockan 17.30 till 20.00. Bland föreläsarna finns smittskyddsläkare Eva Melander och flera specialister inom infektion, intensivvård, primärvård och klinisk mikrobiologi.
🎥 Du kan följa sändningen här: 
https://bit.ly/3ka5gPs
👉 Mer information om föreläsningen hittar du här: 
http://bit.ly/Covid19Föreläsning Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3504700259583142VIDEO: - Fredrik, vilken är den allra viktigaste behandlingen av covid-19 patienter just nu? *Det är att dämpa den kraftiga inflammationen som kommer hos dem som utvecklar en allvarlig covid-19 sjukdom. *Detta och mycket annat kommer du att kunna få lyssna på och lära dig om på tisdagen den 20 oktobers seminarie om covid-19. Vi har en del olika specialister. Vi har Fredrik Månsson som är infektionsläkare, men vi har också en person som företräder allmänmedicin hos dem som är mindre allvarligt sjuka till dem som är väldigt allvarligt sjuka med en IVA-läkare. Vi har naturligtvis virologer som är och berättar om hur viruset som sådant fungerar och hur det beter sig. Vi har även smittskyddsläkare och vi har även en speciell del kring provtagning. Allt detta får du veta och höra om den 20 oktober. Välkommen till Patientforums digitala föreläsning den 20 oktober. Har du en fråga om covid-19? Kontakta oss på Fraga-forelasning-patientforum.sus@skane.se

✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

229 2020-10-20

🎥  Onsdag 21/10 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne! Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand. Vi ger en aktuell bild om den ökade smittspridningen i Skåne.
👥 I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
▪ Direktsändningen teckentolkas.
▪ Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3505483876171447

230 2020-10-21 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation  https://www.facebook.com/regionskane/posts/3507125842673917
231 2020-10-21 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=395696564928260&ref=watch_permalink

232 2020-10-21

Smittspridningen ökar rejält i Skåne just nu. Smittskyddsläkaren Eva Melander ser indikationer på pandemitrötthet, en mental och psykisk trötthet på pandemin och att man därmed inte längre orkar hålla emot och följa alla restriktioner. 
- Det är vanligt, men samtidigt är ökningen mycket oroväckande och jag vill verkligen understryka vikten av att hålla ut. Försök att jobba digitalt om det går, välj andra färdsätt än kollektivtrafik om det är möjligt. Smittan finns överallt i samhället, ett exempel är att man ofta kan koppla ihop fallen till sociala sammankomster vilket gör det viktigt att avstå från att anordna eller delta på exempelvis stora fester och kalas. Ökningen sker i alla åldersgrupper, men gruppen 20-29 står just nu för 25 procent, säger Eva Melander. 
Tack till dig som fortsätter följa myndigheternas rekommendationer och gör uppoffringar i din vardag, trots att det många gånger är påfrestande. Det är nu särskilt viktigt att vi hjälps åt och fortsätter göra det.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3507652049287963

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌

233 2020-10-21

Blodgivare, hjälp till att avhjälpa blodbristen! 🩸
I Skåne finns just nu stort behov av A+/-, O+/- och B+/-. Är du frisk och kan ge blod, kontakta närmaste blodcentral eller besök blodbussen.
Varmt välkommen! Öppettider hittar du på www.GeBlod.nu Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3508035645916270

234 2020-10-23

🦠 Smittläge
Smittspridningen i Skåne fortsätter att öka och bara den senaste veckan har antalet nya fall mer än fördubblats. I genomsnitt insjuknar nu drygt 169 personer varje dag jämfört med ett 70-tal förra fredagen. Ökning sker i alla åldersgrupper, men allra mest i gruppen 19-49 år. 
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas 25 patienter på sjukhus varav fem på intensivvårdsavdelning.
📍 Regionala nyheter
På grund av det höga antalet nya fall av covid-19 är smittspårningsenheten tungt belastad. Den som blivit provtagen och positivt får besked om detta via svaret på 1177.se. Man ska inte vänta på att bli uppringd för att börja följa de regler för den som fått positivt provsvar respektive den personens hushållskontakter. Reglerna gäller från det att man fått provsvaret.
🕯 ”Bus eller virus”
Nästa vecka väntar Halloween och Allhelgonahelgen. I år behöver vi tänka annorlunda, det kan handla om att både barn och vuxna avstår från fester och andra sammankomster med personer som man normalt inte träffar, och tänka en extra gång innan man går in i lokaler där det vistas många andra. 
– I år får man helt enkelt hoppa över ”bus eller godis” annars finns det risk för att det blir ”bus eller virus”. Det gäller att försöka hitta andra kreativa lösningar för att ändå känna att vi firar både höstlov och helgdagar, säger Eva Melander.
👋 Trevlig helg önskar Region Skåne, och kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3513230168730151Bildtext: Lägesuppdatering vecka 43

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

235 2020-10-25 Var rädda om varandra. Tillsammans minskar vi smittspridningen. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3513223198730848VIDEO: Rädda brorsan / mormor / mamma/ farfar / moster / MONSTER! Var rädda      om varandra. Happy hemmahalloween. Region Skåne.

❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

236 2020-10-27

🎥 Idag tisdag 27 oktober kl 15.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne! Du följer sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand. 
👥 I presskonferensen deltar bland andra Alf Jönsson, regiondirektör, Eva Melander, smittskyddsläkare, Anneli Hulthén, landshövding och Linus Eriksson, trafikdirektör. 
▪ Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3523924077660760

237 2020-10-27

Från och med idag och tre veckor framåt skärps råden till alla som bor eller vistas i Skåne.
👤 Vad innebär det för mig? 
- Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras. Kan man undvika resa ska man göra det så att alla som måste vara på jobbet kan ta sig dit på ett säkert sätt.
- Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
- Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
- Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka
🏢 Vad innebär det för arbetsplatser och verksamheter? 
- Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
- Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.
Läs mer om det nya beslutet här: https://bit.ly/35F0i7f Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3524092424310592Bildtext: ! Det här gäller för dig som bor i Skåne

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

238 2020-10-27 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=993288671186100&ref=watch_permalink 

239 2020-10-29

Influensasäsongen närmar sig och den 3 november startar årets vaccination mot influensa. Den ökande smittspridningen hindrar inte årets influensavaccinering. Tvärtom är det nu särskilt viktigt att vaccinera sig och vården ser till att det sker säkert. Precis som tidigare rekommenderas personer som är 65 år eller äldre, är gravida efter vecka 16 eller de som har en sjukdom eller annat tillstånd som ger ökad risk att bli allvarligt sjuk om de smittas att vaccinera sig.
Var rädd om dig själv och skydda andra ♥
Läs mer om vaccinationen mot influensa på 1177.se: https://bit.ly/3kCDOu0 Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3527176960668805

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

240 2020-10-30
Skärpta råd till alla som bor eller vistas i Skåne❗
Här hittar du information om vad som gäller för dig, din arbetsplats och för verksamheter i Skåne: https://bit.ly/34E5Pf0 Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3531923280194173Bildtext: Skärpning av allmänna råd i Skåne. Vi har alla ett ansvar att ta. Bara tillsammans kan vi bromsa smittspridningen - läs hur på 1177.se

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

241 2020-10-30

🦠 Smittläge
Smittspridningen fortsätter att öka i hela Skåne. De senaste dagarna har det tyvärr skett en ökning av covid-19 hos äldre personer. Antalet äldreboenden där smittan förekommer har också blivit fler. Samtidigt fortsätter antalet inlagda på sjukhus att öka. 
– Min vädjan till alla skåningar att inte bli en del av smittspridningen. Den du smittar kan i sin tur smitta en äldre person. Den du smittar kan i sin tur smitta en undersköterska i äldrevården eller sjukvården, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne
🏥  Läget i vården
I dagsläget vårdas 61 patienter på sjukhus varav fem på intensivvårdsavdelning.
📍 Regionala nyheter
Skärpta råd för att minska smittspridningen av Covid-19 till alla som bor eller vistas i Skåne❗ Här hittar du information om vad som gäller för dig, din arbetsplats och för verksamheter i Skåne: https://bit.ly/34E5Pf0
🕯 Nu stundar allhelgonahelgen och Halloween. Det går bra att besöka kyrkogårdar, minneslundar och begravningsplatser, men undvik folksamlingar och håll avstånd. 
❌  Det är absolut inte läge att ordna fester eller middagar och fira med andra än de du regelbundet brukar umgås med.
👋  Trevlig helg önskar Region Skåne! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3532236170162884Bildtext: Lägesuppdatering vecka 44

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

november 2020

242 2020-11-02

👉 Region Skåne inför egenprovtagning för HPV (humant papillomvirus) som screeningmetod för livmoderhalscancer. Det innebär att kvinnor i åldern 23-70 år från och med hösten 2021 inte längre kommer att få en kallelse till cellprovtagning hos barnmorska. De får i stället ett egenprovtagningskit för HPV hemskickat i brevlådan. 
Egenprovtagning är lika säkert som att låta en barnmorska utföra testet. Om egenprovtagningen sedan visar spår av HPV-virus kommer kvinnan att få en kallelse till riktad cellprovtagning hos barnmorskan. 
Tidig upptäckt av cellförändringar och livmoderhalscancer räddar liv ♥ Läs mer på: https://bit.ly/3ejY94W Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3540145139371987 

243 2020-11-02

Just nu är trycket på självtesterna mycket stort! Region Skåne jobbar hårt för att utöka testkapaciteten och hoppas snart kunna öppna fler provtagningsställen. Tills vidare är det viktigt att:
👉  Bara testa dig vid symtom. Den höga belastningen på testverksamheten gör att Region Skåne för tillfället enbart kan erbjuda tester till dig med symtom. Även om du bor med någon som har covid-19. Detta gäller dock inte vård- och omsorgspersonal som bor ihop med någon med bekräftad covid-19, de ska alltid testa sig. 
👉  Om du inte kan hämta ut ditt självtest, avboka tiden. Någon annan behöver den. 
👉  Att du inte använder självtestet för att se om du blivit av med viruset. 
Genom att följa det här kan du hjälpa vården att klara av det stora behovet av tester just nu - tack! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3540839145969253

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌

244 2020-11-03

Vid de skånska sjukhusen hedras denna vecka personer som valt att donera organ. Bland annat genom marschalltändning, en marschall för varje organdonator under det gångna året. Några minuter för dig kan vara en livstid för någon annan. Åtta av tio svenskar är positivt inställda till organ- och vävnadsdonation, men bara två av tio är anmälda till donationsregistret. 
Visa din vilja i donationsregistret: https://bit.ly/2I3f0wD
#donationsveckan2020 Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3542748189111682VIDEO: 8 av 10 är positiva till att donera organ efter sin död. Endast 2 av 10 har anmält sig i donationsregistret. Visa din vilja i donationsregistret. socialstyrelsen.se/donationsregistret 

245 2020-11-03
Nu startar årets vaccination mot influensa. Du som är över 65 år vaccinerar dig gratis. Kontakta din vårdcentral för att ta reda på hur du kan gå tillväga för att vaccinera dig mot säsongsinfluensan.
Var rädd om dig själv och skydda andra ♥ Mer information finns på: https://bit.ly/3kWrbtK Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3542813469105154VIDEO: Är du 65 år eller äldre? Då är det dags att vaccinera dig mot influensa. Läs mer på 1177.se/influensavaccin. 1177 vårdguiden.  

246 2020-11-03

🎥  Onsdag 4/11 kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne! Du följer sändningen på vår Facebook och den går att se i efterhand. Vi ger en aktuell bild om den ökade smittspridningen i Skåne.
👥  I presskonferensen deltar: Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare.
▪ Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3543403949046106

247 2020-11-04 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=1069722980120404&ref=watch_permalink

248 2020-11-04 Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen. Vad är du beredd att avstå? Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3545382385514929VIDEO: Måste du? Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen.

❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

249 2020-11-06

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. I Skåne analyseras årligen 150 000 vävnadsprover och nu kan skånska patienter med misstänkt prostatacancer få snabbare svar och möjligheter till en bättre behandling. Detta sedan Region Skåne gått över till att analysera prover digitalt i stället för att använda mikroskop, som bland annat medfört att analysen nu bara tar två dagar i genomsnitt, jämfört med fyra dagar tidigare.
Chansen att bli botad har ökat tack vare framsteg inom forskning och behandlingsmetoder. I november månad uppmärksammar vi kampen mot prostatacancer 💙
Läs mer om den nya analysmetoden här: https://bit.ly/3etYvpM
Läs mer om prostatacancer på 1177.se: https://bit.ly/3eAM1fV Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3550946651625169
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https://www.facebook.com/regionskane/posts/3489345264451975
https://www.facebook.com/watch/live/?v=804136927070384&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3491877390865429
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3492097187510116
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3502282129824955
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3505483876171447
https://www.facebook.com/watch/live/?v=395696564928260&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3507652049287963
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3508035645916270
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3513230168730151
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3513223198730848
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3523924077660760
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3527176960668805
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3531923280194173
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3532236170162884
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3540839145969253
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3542748189111682
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3542813469105154
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3543403949046106
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1069722980120404&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3545382385514929
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3550946651625169


250 2020-11-06

🦠 Smittläge
Samhällsspridningen av covid-19 fortsätter runt om i Skåne. Detta medför en ökad risk för att smittan tar sig in i sjukvården och äldreomsorgen.
– Alla åldersgrupper drabbas, men de senaste veckornas ökning av covid-19 bland äldre skåningar ser vi särskilt allvarligt på. Därför kan jag inte nog betona vikten av att vi alla hjälps åt att skydda våra äldre genom att följa de skärpta allmänna råden, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas 68 patienter på sjukhus varav 9 på intensivvårdsavdelning.
📍 Regionala nyheter
De skärpta råden gäller fortfarande  för alla som bor eller vistas i Skåne❗Här hittar du information om vad som gäller för dig, din arbetsplats och för verksamheter i Skåne: https://bit.ly/34E5Pf0
Var och en måste därför ställa sig frågan, ”Hur kan jag bidra?” Måste jag gå på stan eller åka till köpcentrat, där det brukar vara mycket människor? Måste jag träffa gamla vännerna i helgen, eller gå på festen jag är bjuden? Det är bara om alla tar extra ansvar nu, som smittspridningen kan bromsas.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3551208158265685Bildtext: Lägesuppdatering vecka 45

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

251 2020-11-06 Måste jag gå på AW eller festen jag är bjuden till just ikväll? Jag kanske kan ta en lugn hemmakväll istället, så att inte jag är en som bidrar till att smittspridningen ökar? #Måstedu?Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3551371384916029Bildtext: Måste du? Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen.

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

252 2020-11-07 Måste jag gå på stan och shoppa just nu? Måste jag gå in i gallerian när jag ser att det är mycket människor och hög risk för trängsel? Jag kanske kan vänta eller kolla om jag kan handla digitalt? #Måstedu?Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3551410041578830Bildtext: Måste du? Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen.

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

253 2020-11-08 Måste jag boka in ett fysiskt möte där många personer samlas just nu? Kan jag se till att vi möts digitalt? #Måstedu? Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3551424801577354Bildtext: Måste du? Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen.

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

254 2020-11-09 Måste jag åka kollektivtrafik just nu? Kan jag avstå så att någon som behöver det mer än jag får plats? Kan jag åka en annan tid? Eller kan jag ta cykeln, bilen eller en promenad till jobbet idag? #Måstedu?Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3551440411575793Bildtext: Måste du? Det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen.

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

255 2020-11-10

Gentekniken är ett område som genomgått en svindlande utveckling de senaste åren. Idag kan vi kartlägga en människas hela arvsmassa på ett par dygn och utvecklingen lär knappas stanna av. Den så kallade gensaxen CRISPR har blivit forskarnas senaste verktyg för att inaktivera, byta ut eller korrigera enstaka fel i gener. Hur används de nya genteknikerna idag? Och vad väntar runt hörnet? Det och mycket mer kan du lära dig mer om på Forskningens dag 2020!
⏰ Datum och tid
11 november 14:30 - ca 18:00.
🎥 Hur? 
Digital livesändning som du hittar här: https://bit.ly/32xDuFP
Ingen föranmälan krävs. 
Hela programmet och mer information hittar du här: https://bit.ly/35cwjEO Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3561977607188740

256 2020-11-11

Sjukvården är i behov av förstärkning❗
Det snabbt ökande antalet covidpatienter innebär en hög belastning på den skånska sjukvården och vi har behov av att förstärka vården med vårdutbildad personal. Är du läkare, sjuksköterska eller undersköterska och kan hjälpa till? Gå in via länken nedan och anmäl ditt intresse. Även du som går en vårdutbildning och kan hjälpa till får gärna höra av dig.
Anmäl ditt intresse här: https://bit.ly/38x781S Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3564634533589714Bildtext: Läkare, sjuksköterska eller undersköterska?

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

257 2020-11-11

Alla som besöker vården måste respektera riktlinjerna för säkra besök 👇
👉 Riktlinjerna kan skilja sig något mellan olika delar av vården men allmänt gäller att minimera antalet personer som vistas i vårdens lokaler. 
🖐 Det innebär i de flesta fall att man som patient inte kan ha någon som följer med till sjukhuset eller vårdcentralen. Kolla upp vad som gäller innan ditt besök: https://vard.skane.se
Följ inte med din närstående om det inte är absolut nödvändigt och respektera de riktlinjer som gäller på plats. Tillsammans måste vi skydda medarbetarna i vården och de sköraste patienterna genom att inte sprida smitta på våra sjukhus, mottagningar och avdelningar.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3565052033547964

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

258 2020-11-11

Vi saknar alla något ♥ 
Och vi är många som saknat länge nu. Men än är det inte över. Den negativa utvecklingen gör det viktigare än någonsin att följa de skärpta råden. De val vi gör i vardagen idag är avgörande för vad vi kan och inte kan göra om några veckor eller månader. 
Var den som hjälper oss i kampen mot covid-19, inte den som bidrar till smittspridningen. #vijobbarfördig #måstedu Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3565541296832371VIDEO: Vad saknar du? Jag saknar att träffa min mormor och min farmor och farfar. Jag saknar att gå på konserter. Teater och sånt som förgyller vardagen. Jag saknar att krama mina vänner och kollegor. Jag saknar att resa. Jag saknar att umgås ordentligt med mina föräldrar. Att kramas och umgås med mina syskon. Jag saknar att ha semester som vi kunnat ha varje år. Och jag saknar att få leva ett fritt liv. Som vanligt. 

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌

259 2020-11-12
📞 Just nu är det många som ringer till 1177 vårdguiden på telefon med frågor om självtester och provsvar. Telefonrådgivningen kan inte svara på dessa frågor. Informationen finns på webbplatsen 1177.se och allmänheten uppmanas att söka svar på sina frågor där i stället. Den stora mängden samtal leder till långa telefonköer och personer som är i behov av sjukvårdsrådgivning riskerar att inte komma fram. 
Det högt tryck på självtester för covid-19 just nu vilket gör att väntetiden för att både få testa sig och för att få sitt provsvar kan dröja. Region Skåne jobbar nu intensivt med att utöka både provtagningsplatser, apotek och labratoriekapacitet.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3567681199951714

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

260 2020-11-12
- Många av de som hamnar här är unga, mellan 25-50 år. Först trodde jag att man behövde ha flera riskfaktorer eller tillhöra en riskgrupp för att bli så svårt sjuk. Men så är det inte. Jag tror inte att alla förstår det. Jag är själv 27 år och jag blir orolig för mig själv och personer i min närhet. När jag pendlar till jobbet tänker jag ofta behöver alla dessa människor verkligen åka tåg? Är det människor som jobbar inom sjukvården eller andra samhällsviktiga yrken? Följ de skärpta råden! Tänk hela tiden: Måste jag göra detta just nu? Det är ett ansträngt läge och vi måste bromsa smittan så att det inte blir värre. Jag heter Hanna och jag är intensivvårdssjuksköterska på Thoraxavdelningens intensivvård. Läs mer om mina arbetsdagar i covidtider på: https://bit.ly/38AkuKL
#vijobbarfördig #måstedu? Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3568201753232992Bildtext: Många som hamnar här är unga, mellan 25-50 år.

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

261 2020-11-13

🦠 Smittläge
Tyvärr har vi under denna vecka sett de högsta siffrorna under hela pandemin för antalet nya covid-19 fall i Skåne. 
- Smittspridningen finns i hela samhället och det visar sig också genom att trycket på provtagningen är stor. Stundtals är väntetiderna flera dagar trots att vi hela tiden utökar kapaciteten. Det gör det extra viktigt att poängtera att man bara ska testa sig när man har symtom, säger smittskyddsläkare Eva Melander.
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas 132 patienter på sjukhus varav 15 på intensivvårdsavdelning.
📍 Regionala nyheter
Region Skåne bygger successivt ut testkapaciteten och i går startade en ny provtagningsplats för bil i Landskrona. Idag fredag dubblades antalet bokningsbara tider i Hässleholm och nästa vecka kommer ännu fler nya provtagningsplatser. 
Totalt startar Region Skåne åtta nya provtagningsplatser och dubblerar tiderna på två. Region Skåne har nu även fått tillgång till ytterligare ett externt laboratorium och nuvarande kapacitet kommer att utökas under närmaste veckorna.
De skärpta råden gäller fortfarande för alla som bor eller vistas i Skåne❗Här hittar du information om vad som gäller för dig, din arbetsplats och för verksamheter i Skåne: https://bit.ly/34E5Pf0
Det snabbt ökande antalet covidpatienter innebär en hög belastning på den skånska sjukvården och vi har behov av att förstärka vården med vårdutbildad personal. Är du läkare, sjuksköterska eller undersköterska och kan hjälpa till? Gå in via länken och anmäl ditt intresse: https://bit.ly/38x781SCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3570834439636390Bildtext: Lägesuppdatering vecka 46

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

262 2020-11-16 -  Det är jättejobbigt att se när folk inte följer de skärpta råden. Jag möter ju själv de som har blivit svårt sjuka. Det här är ett lotteri. Jag har sett det. Det kan drabba vem som helst. Samtidigt kör jag förbi ett köpcentrum varje dag och där är det alltid mycket bilar. Jag kan bli väldigt arg och tänka: Måste man göra detta just nu? Nej, nu måste vi minska smittspridningen. Den minskar inte om vi inte alla tar ansvar. Och vi har redan fullt upp här på jobbet. De som kommer till oss är de som drabbats hårt av covid-19. De är väldigt svaga och har ofta legat på sjukhus länge. De är både fysiskt trötta och hjärntrötta, musklerna har försvagats och de har lägre syresättning. Att utföra vardagssysslor tar väldigt lång tid. Ofta måste de vila flera gånger om dagen. Jag vill inte bli sjuk eller att min familj ska bli sjuk, för att någon annan inte följer de skärpta råden. Jag heter Linn och jag är undersköterska och jobbar med rehabilitering av covid-patienter. #vijobbarfördig #måstedu?Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3578803632172804Bildtext: "Det är jättejobbigt att se när folk inte följer råden"

✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

263 2020-11-16 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3579661105420390

264 2020-11-17

🎥 Idag tisdag 17 november kl 15.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Du kan följa sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand. Du kan även följa sändningen på vår YouTube eller på skane.se.
👥 I presskonferensen deltar Alf Jönsson, regiondirektör; Anneli Hulthén, landshövding, Länsstyrelsen Skåne; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare.
▪Vi kommer att besvara frågor, men har dessvärre begränsad möjlighet att göra det under tiden direktsändningen pågår. Tänk på att hålla god ton i kommentarsfälten.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3581191338600700

265 2020-11-17 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=988865084948800&ref=watch_permalink

266 2020-11-17

❗De lokala råden skärps, förtydligas och förlängs i Skåne❗
Läs mer om vad det innebär för dig, för verksamheter och arbetsplatser i Skåne här: https://bit.ly/2INtfX8
Var den som hjälper oss i kampen mot covid-19, inte en som bidrar till smittspridningen. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3582033245183176Bildtext: ! De lokala skärpta råden förlängs i Skåne

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

267 2020-11-18 Nu hittar du Primärvården Skåne i mobilen - en vårdcentral du bär med dig. Vi finns i chatten ❤ Läs mer på: https://bit.ly/2IHhSzL Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3584066041646563VIDEO: Fullt upp varje vardag och hela helgen? Ingen tid att gå till vårdcentralen? Chatta istället! Snabbt, smidigt och tryggt. Primärvården Skåne online. Vi finns i chatten. 

268 2020-11-19

❤ Hälsosamtal för 40-åringar ska förebygga hjärt-kärlsjukdomar i Skåne! I höst kommer alla 40-åringar vid elva skånska vårdcentraler att erbjudas hälsosamtal som ska hjälpa deltagaren att göra medvetna val för sin hälsa. 
👉 Varför då? 
Många vanliga sjukdomar är kopplade till våra levnadsvanor. Genom att röra på sig regelbundet, äta hälsosamt, avstå tobak och vara försiktig med sin alkoholkonsumtion kan man minska risken för hjärtinfarkt, stroke och cancer. 
I mars 2021 fattas politiskt beslut om hälsosamtalen ska införas på alla vårdcentraler i Skåne. Läs mer om hälsosamtalen på 1177.se: https://bit.ly/3pPn7yDIcke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3586601421393025

269 2020-11-19

❌ Använd inte självtester som friskintyg eller för att se om smittan försvunnit. Självtester ska bara användas vid sjukdomssymtom. 
Det är ett fortsatt mycket högt tryck på testningen för covid-19. För att testerna ska räcka till alla som behöver dem så behöver de användas på rätt sätt. Både 1177 på telefon, apotek och vårdcentraler, vittnar nu om att människor hör av sig och vill göra tester efter att arbetsgivare krävt ett negativt covid-test för att komma tillbaka till jobbet.
Testet fyller ingen funktion och tider blockeras för de som snabbt behöver få testa sig på grund av sjukdomssymtom. Testerna är till för att upptäcka nya fall och kunna sätta in åtgärder för att stoppa smittspridningen.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3587150834671417Bildtext: Använd inte självtest som friskintyg!

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

270 2020-11-20

Alla barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och skydd och vården spelar en stor roll för att möjliggöra förändring och förbättring i barns livssituation. 
Region Skåne jobbar aktivt med insatser för barn i utsatta livssituationer. Bland annat med mer kunskap bland hälso- och sjukvårdspersonal, ökade antal stödinsatser och antal orosanmälningar. Mörkertalet är stort och vi behöver alla samverka mer kring denna fråga. 
Idag, fredag den 20 november, är det Barnkonventionens dag och alla barn förtjänar en trygg uppväxt och god hälsa. För att möta det behöver arbetet för barn i vården, både om de är patienter och om de är anhöriga, fortsätta att stärkas och utvecklas vidare.
Läs mer om hur vården jobbar med barn i utsatta livssituationer här: https://bit.ly/3nHn7yM
Läs rapporten ”När barnets rättigheter är hälso- och sjukvårdens skyldigheter” här: https://bit.ly/2ISXjkm Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3589554074431093

271 2020-11-20

🦠 Smittläge
Smittspridningen är fortsatt hög. Idag fredag rapporterades 1138 nya konstaterade covid-19-fall i Skåne. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit under dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas 145 patienter på sjukhus och 22 på intensivvårdsavdelning.
📍 Regionala nyheter
Just nu kan provsvar vara försenade. Det beror på högt bokningstryck och hög belastning på laboratorium.  Region Skåne bygger successivt ut testkapaciteten och I dag fredag öppnar en ny provtagningsplats för bil i Simrishamn. Det är den tredje den här veckan efter Eslöv och Hörby. Under veckorna 46-48 ökar kapaciteten successivt med 30 procent. 
💉 Även om covid-vaccin ännu inte finns på plats pågår planeringsarbetet för hur covid-vaccineringen av Skånes befolknings ska genomföras. Arbetet utgår ifrån Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering mot covid-19 och Epidemiberedskapsplan för Region Skåne.
👉 Fortsätt följ de skärpta lokala råden i Skåne. Bara tillsammans kan vi bryta den negativa utvecklingen och minska smittspridningen: https://bit.ly/2UQAfox Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3589796114406889Bildtext: Lägesuppdatering vecka 47

✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

272 2020-11-23

🎥 Ta del av Stora Likarättsdagen digitalt!
Idag drar Sveriges största likarättskongress igång för sjätte gången. I år sker eventet helt digitalt och alla som är intresserad kan ta del av det. Region Skåne bjuder in till en heldag med föredrag om bland annat normer, diskriminering och global hälsa men även underhållning av bland annat operasångaren Rickard Söderberg.
Alla intresserade kan ta del av Stora Likarättsdagen och Stora Likarättsgalan, från idag den 23 november och minst en månad framåt, på www.musikisydchannel.se och schemat för dagen finns på likarätt.nu
Foto: Åsa Sjöström Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3597510150302152

273 2020-11-23
- Det är tuffare nu än i våras. Vi har fått öka vårdkapaciteten så kraftigt. De som har jobbat med det här länge är trötta. Nu ska man göra allt det igen som vi gjorde i våras, men ännu mer. Mycket annat får stå tillbaka också. I samhället i stort och i vården. Det blir längre väntetider exempelvis vid återbesök, vilket så klart skapar frustration. Och sjukhuset har ju bara en viss kapacitet. Men många började slappna av i höstas, det gjorde jag också. Jag vill uppmana alla: Följ Folkhälsomyndighetens råd och de lokala råden i Region Skåne. Nu måste vi alla hjälpas åt. Det är det enda sättet att bryta den här snabba smittspridningen. 
Jag heter Åsa och jag är infektionsläkare i Region Skåne #vijobbarfördig #måstedu? Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3598033286916505Bildtext: "Nu måste vi alla hjälpas åt"

✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌

274 2020-11-25

Det är aldrig okej! 
Våld och kontroll är aldrig ett uttryck för kärlek. Är du eller någon du känner utsatt för våld i nära relationer? Tveka inte att söka hjälp. Mer kan du läsa via: 
▪ Kvinnofridslinjen: https://bit.ly/39hoIHo
▪ 1177.se: https://bit.ly/3m45Krx
Idag den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Eftersom mycket våld som utövas mot kvinnor sker i hemmet vill Region Skåne uppmärksamma dagen och sitt tydliga ställningstagande mot våld i nära relationer.Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3602904383096062

275 2020-11-25

Under julhandel och reaperioder finns en stor risk för trängsel i butiker och postutlämningsställen. I år får det inte hända. Tänk därför på att 👇
👤 Inte handla tillsammans med andra. Gå ensam till butiker du måste besöka.  
⏰  Undvik rusningstider. Både i butiker och vid postutlämningsställen. 
🗓 Planera och genomför dina köp i god tid. Undvik att vistas i butiker i onödan.
✋  Följ och respektera butikers och utlämningsställens råd och anvisningar. 
Läs mer på: https://bit.ly/2KBjPyB Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3603380579715109Bildtext: Undvik trängsel under julhandel och reaperioder

✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌
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https://www.facebook.com/regionskane/posts/3551208158265685
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3551410041578830
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3551424801577354
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3551440411575793
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3561977607188740
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3564634533589714
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3565052033547964
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3565541296832371
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3567681199951714
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3568201753232992
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3570834439636390
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3578803632172804
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3579661105420390
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3581191338600700
https://www.facebook.com/watch/live/?v=988865084948800&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3582033245183176
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3584066041646563
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3586601421393025
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3587150834671417
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3589554074431093
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3589796114406889
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3597510150302152
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3598033286916505
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3602904383096062
https://www.facebook.com/regionskane/posts/3603380579715109


276 2020-11-25
- Jag och mina fyra barn har längtat efter lite julledigt tillsammans. Nu är det inte säkert att vi inom vården kan få ledigt. Det känns extra tufft. Jag vill uppmana alla: Ta inte så lätt på de rekommendationer som finns. Vi som träffar alla svårt sjuka vet hur farligt viruset är. Jag själv jobbar bland annat med barn under 18 med misstänkt covid-19. De har haft feber och andra symtom på covid-19. Oftast blir barn inte lika sjuka som vuxna. Under omställningen i våras fick barnavdelningen även vårda vuxna covid-patienter. Det var en besvärlig period. Särskilt för de allra sjukaste som inte kunde ha anhöriga hos sig den sista tiden. Vi i personalen gjorde vad vi kunde, men att se människor gå bort utan att ha anhöriga nära, det glömmer jag aldrig.
Jag heter Martin och är undersköterska på barn- och ungdomsavdelningen i Region Skåne. #vijobbarfördig #måstedu? Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3606014799451687Bildtext: "Jag längtar efter julledighet med mina barn. Men vet inte om det kommer bli så."

✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

277 2020-11-27

Ge bästa julgåvan🩸🎁
Inför julen finns ett stort behov av blod. Det är ett enkelt sätt att rädda liv. För Andreas är det viktigt.
- Det enda som kostar är den lilla tiden det tar, menar han. 
Kontakta närmaste blodcentral idag
Geblod.nu #bästajulgåvan Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3608618199191347

278 2020-11-27

📍 Regionala nyheter
De senaste veckorna har spridningen av covid-19 ökat kraftigt. Det har också belastningen på den skånska sjukvården. För att kunna bedriva en allt större covidvård på akutsjukhusen tvingas Region Skåne nu pausa viss planerad verksamhet. Det handlar om viss mottagningsverksamhet och planerade operationer som kan skjutas upp utan medicinsk risk. Förändringarna gäller samtliga sjukhus i Skåne. Det berör enbart lägre prioriterad vård och inte akutsjukvård eller cancerkirurgi.
🏥  Läget i vården
Antalet inneliggande patienter med covid-19 på de skånska sjukhusen fortsätter att öka. Fler vårdplatser öppnas för att möta behovet. I dagsläget vårdas 212 patienter på sjukhus varav 26 på intensivvårdsavdelning.
🦠  Smittläge
Smittspridningen är fortsatt hög i Skåne. På skane.se hittar du daglig lägesbild för covid-19 i Skåne.
⏰  Väntetider på självtester
Den senaste tidens kraftiga ökning av självtester för covid-19 har gjort att det periodvis har tagit lång tid att få provsvar. Man jobbar intensivt med att korta svarstiderna. Målsättningen är att få ner svarstiderna till max tre dagar. Laboratoriet som gör analyserna hoppas uppnå det redan under nästa vecka.
🛒  Julhandel med hänsyn till andra 
Om du måste handla så gör det när det är lite folk i butikerna, handla inte i grupp och vistas inte i onödan i affärer eller köpcentrum. Handlar du på nätet så måste du fundera kring hur dina varor kan hämtas ut eller levereras på ett säkert sätt eftersom det ofta är köer och trängsel på paketutlämningsställen.
👉  Fortsätt följ de skärpta lokala råden i Skåne. Bara tillsammans kan vi bryta den negativa utvecklingen och minska smittspridningen. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3608830632503437Bildtext: Lägesuppdatering vecka 48

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

december 2020

279 2020-12-01

🎥  Imorgon onsdag 2 december kl  09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne.
Du kan följa sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand. Du kan även följa sändningen på vår YouTube eller på skane.se.
👥  I presskonferensen deltar Alf Jönsson, regiondirektör, Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör och Eva Melander, smittskyddsläkare.
▪ Sändningen teckenspråktolkas och textas. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3619787114741122

280 2020-12-02 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=1018195652008939&ref=watch_permalink

281 2020-12-03

👉  Förnya dina recept i god tid innan julen och mellandagarna! 
På grund av coronapandemin är vården särskilt belastad. Det betyder att det kan ta längre tid att få sina recept förnyade. Därför är extra viktigt att komma ihåg att nu i god tid förnya recept som går ut i slutet av december eller vid årsskiftet.
Hur gör jag det? 
💻  Logga in på www.1177.se för att förnya receptet. Där kan man också se hur många uttag som är kvar.
📞  Den som inte har tillgång till internet eller dator kan ringa mottagningen som skrivit ut receptet för att få det förnyat. Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3625065447546622Bildtext: Förnya recept i god tid innan jul

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

282 2020-12-03
– När man slutat ett pass på covid-akuten är man definitivt inte sugen på att gå på stan eller gå ut och fika. Jag tycker att det känns dumt att åka iväg och hitta på massa onödiga grejer. Jag tänker mer på vad jag gör på fritiden. Arbetsbelastningen har blivit allt större. Vi kämpar och försöker hålla humöret uppe på jobbet. Men det börjar märkas väldigt mycket på kollegor som har det tufft. Jag kör på som vanligt. Jag vaknar och går till jobbet, även om jag är trött och sliten. Jag gör det för mina kollegers skull. Jag vill inte lämna dem i sticket.
Jag heter Pontus och jag är undersköterska på covid-akuten i Region Skåne. #vijobbarfördig #måstedu? Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3625425420843958Bildtext: "Jag gör det för mina kollegors skull."

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

283 2020-12-04

Tio procent av Sveriges befolkning lider av kronisk njursjukdom, många utan att veta om det. I detta avsnittet av Region Skånes Chefspodd hör vi Anders Christensson, chefsöverläkare i njurmedicin, som brinner för att hitta nya vägar och strategier för att jobba mer med prevention. Kanske möta invånarna på köpcenter och bibliotek?
Lyssna på avsnittet i sin helhet via:
Soundcloud: https://bit.ly/3gaCv43
Spotify: https://spoti.fi/3lJRB1n
Podcaster: https://apple.co/36F326j
Acast: https://bit.ly/39ItzBU Icke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3627848313935002

284 2020-12-04

Att få spendera sin sista tid i livet hemma med sin familj i stället för på sjukhus. Det är något som Ulrika kan göra. Tack vare ASIH, avancerad sjukvård i hemmet.
- Jag stannar inte kvar i sjukdomen, utan tar tillvara på livet. Det är klart att jag går ner i ett mörkt hål ibland. Men nu vågar vi planera för julen. Även om det finns en liten del av mig som tänker att jag kanske inte finns då, säger Ulrika.
ASIH finns till för patienter som har en obotlig eller kronisk sjukdom, eller en sjukdom som gör att de under en begränsad tid behöver avancerad sjukvård hemma. Den handlar om att ge de patienter som väljer att vårdas i hemmet förutsättningar att klara sig tryggt och säkert hemma i stället för att behöva vårdas på sjukhus, något som kan betyda mycket för människor som är i livets slutskede. Läs mer om vad vård i hemmet har betytt för Ulrika med diagnosen obotlig äggstockscancer här: https://bit.ly/36GSAvbIcke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3628120463907787Bildtext: Att få vård i hemmet hjälper mig fortsätta leva

285 2020-12-09

📍 Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19. De nationella råden innebär i praktiken inte några stora skillnader jämfört med de redan skärpta lokala råd som gäller i Skåne sedan den 17 oktober.
– Vi är i ett läge där vi behöver ta ett stort egenansvar för att inte bli smittade eller smitta varandra., säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.
👥  Det är i nära kontakt med andra människor som smittan sprids. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Fortsätt hålla avstånd, undvika situationer och miljöer med trängsel samt minimera kontakten med andra människor.
🏥  Den neddragning som sjukvården brukar göra över jul- och nyårshelgerna tidigareläggs i år för att klara av det ökande antalet covid-patienter som i dagsläget är fler än någonsin. Det berör inte högt medicinskt prioriterad vård men operationer och behandlingar som kan vänta skjuts upp och planeras om.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3641089855944181

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

286 2020-12-10

Känner du dig orolig om dagarna? 
Coronapandemin har förändrat livet på många sätt. Kanske har du svårt för att sova, känner dig lättirriterad eller okoncentrerad? Det kan vara svårt att hantera oro på egen hand och på sikt kan det leda till svårare besvär. Därför är det viktigt att få stöd och hjälp i tid.
∙ Nu finns det ett självhjälpsprogram på 1177.se som är baserat på kognitiv beteendeterapi, KBT. Programmet är kostnadsfritt och passar dig som vill lära dig att hantera din oro på egen hand. Läs mer om programmet här: https://bit.ly/3mZz9U2
∙ Mår du mycket dåligt ska du kontakta vården, i första hand din vårdcentral. Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3642941962425637

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

287 2020-12-10
- Min dröm är att smittspridningen minskar och att jag ska kunna träffa mina patienter utan visir och munskydd igen. Det finns ingen snabb lösning på detta. Det kommer ta tid. Men så länge vi alla gör vårt yttersta för att hålla spridningen under kontroll genom att följa de råd och restriktioner som finns, tillsammans med ett sunt förnuft, så bidrar vi till att det är hanterbart för sjukvården. Till slut så ska vi komma ur den här pandemin. Det är jobbigt just nu men vi får inte glömma att det går över.
Jag heter Marcus och jobbar som infektionsläkare i Region Skåne. #vijobbarfördig Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3643281465725020Bildtext: "Till slut ska vi komma ur den här pandemin"

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌

288 2020-12-10

☎  Ring endast 1177 Vårdguiden på telefon när du är i behov av medicinsk rådgivning! 
Just nu är det många som ringer till 1177 Vårdguiden på telefon med frågor om bland annat självtester, smittspårning och rekommendationer kring hushållskontakter. Telefonrådgivningen kan inte svara på dessa frågor. Den stora mängden samtal leder till långa telefonköer och personer som är i behov av sjukvårdsrådgivning riskerar att inte komma fram.
Informationen finns på webbplatsen 1177.se och allmänheten uppmanas att söka svar på sina frågor där i stället. Här kan du läsa mer: https://bit.ly/2W0YgKhCoronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3643557049030795

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

289 2020-12-11
Mitt i detta allvarliga läge ska vi fira jul. En högtid som för många handlar om att träffa nära och kära och vara tillsammans. Men i år måste vi släppa på traditionerna och hålla på restriktionerna. Låt oss fira jul, men på säkert fysiskt avstånd. 
#tillsammans #enkrampådistans Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3645373735515793VIDEO: Håll avstånd även till jul! Två meter är längre än du tror - till exempel en ihoptrasslad julgransslinga (Kan variera beroende på hur tilltrasslad den är). Två meter är längre än du tror - till exempel en lagom stor, fallen julgran. Två meter är längre än du tror - till exempel fyra tända adventsljusstakar. Två meter är längre än du tror - till exempel 17-18 goda lussebullar. Två meter är längre än du tror - till exempel tio stora pepparkakshjärtan.

✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

290 2020-12-11

🦠 Smittläge
Smittspridningen är fortsatt hög i Skåne. På skane.se hittar du daglig lägesbild för covid-19 i Skåne.
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas 308 patienter på sjukhus varav 27 på intensivvårdsavdelning.
📍Regionala nyheter
Smittspridningen av covid-19 i Skåne är nu så allvarlig att Region Skåne skärper sina vårdhygieniska åtgärder. Åtgärderna gäller från den 14 december fram till den 15 januari men kan förlängas om det behövs. Mer om det kan du läsa här: https://bit.ly/3ndhE2H
💉 Vaccinering mot covid-19
Region Skåne arbetar intensivt med att planera för hur skåningarna ska erbjudas en effektiv och säker vaccinationsinsats så fort vaccin mot covid-19 är godkänt och levererat. Mer om det kan du läsa här: https://bit.ly/3gEbRk5
🏫 Smittskydd rekommenderar tidigt jullov
På grund av det allvarliga smittläget rekommenderar smittskyddsläkaren i Skåne att de skolor som har terminsavslut under vecka 52 om möjligt avslutar höstterminen redan den 18 december. Detta för att minska risken för elever och lärare att smittas i skolan och sedan blir sjuka under jullovet. Om man inte har möjlighet att avsluta terminen den 18 december är rekommendationen i stället att ha distansundervisning under de sista dagarna före lovet.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3645818658804634Bildtext: Lägesuppdatering vecka 50

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

291 2020-12-14

Från och med idag återinförs besöksförbudet.
Besöksförbudet innebär att du som anhörig just nu tyvärr inte kan följa med eller besöka närstående på vårdavdelningar eller mottagningar i Skåne. Detta för att skydda både patienter och vårdpersonal.
• Anhöriga är en viktig del av vården. Vårdpersonalen kommer därför att göra allt för att underlätta för att de som behöver vara inlagda på sjukhus ska kunna vara i kontakt med sina närstående på andra sätt.
• Barn får ha med sig en symtomfri vuxen vid besök i vården
• Precis som tidigare kommer undantag att göras som vid vård i livets slutskede eller i andra ömmande situationer.
• Här finns mer information till dig som ska föda barn i Skåne: https://bit.ly/3gJgmKv
• Besöksförbudet gäller från den 14 december 2020 fram till den 15 januari 2021 men kan förlängas om det behövs. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3653596088026891Bildtext: Besöksförbud återinförs.

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

292 2020-12-14
Från och med idag gäller nya, nationella råd för att minska smittspridningen av covid-19 Region Skåne❗
De ersätter de regionala rekommendationer som hittills har gällt för Skåne. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. De nationella råden har vissa anpassningar i Skåne utifrån hur smittspridningen ser ut här. Läs mer på 1177.se: https://bit.ly/3niV1KkCoronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3653624808024019

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

293 2020-12-15
- Till jul önskar jag bara att alla följer restriktionerna. Att min familj och jag får var friska och att vi får fira jul i den lilla kretsen här hemma. Viruset och sjukdomen är lömsk. Och vårt arbete har såklart förändrats, särskilt i mötet med människor vi träffar. Med den svarta masken på ser man ut som en alien. Vi är de som ska hjälpa, men det är svårare när patienten inte ser min ansiktsmimik eller mitt kroppsspråk. Framförallt med barn är det jättejobbigt. Att inte kunna ha den kontakt man vill. Men vi gör allt vi kan för er. Snälla gör samma sak för oss! Gör som regeringen och Folkhälsomyndigheten säger. Mina barn får färre julklappar eftersom jag inte vill springa i affärer och bidra till trängsel. Vi måste alla steppa upp och göra vårt bästa nu.
Jag heter Sara och jag är ambulanssjuksköterska i Region Skåne. Läs mer om mina arbetsdagar i covidtider på: https://bit.ly/3gPDWVP #vijobbarfördig Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3655773147809185Bildtext: "Vi måste alla steppa upp och göra vårt bästa nu."

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

294 2020-12-15

🎥  Imorgon onsdag 16 december kl 09.30 direktsänder vi presskonferensen gällande Covid-19 situationen i Skåne. Då delges senaste nytt om covid-19-läget i Skåne och om kommande vaccinationsinsats mot covid-19.
• Du kan följa sändningen här på Facebook och den går att se i efterhand. Du kan även följa sändningen på vår YouTube eller på skane.se.
👥  I presskonferensen deltar Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare; Maria Landgren, läkemedelschef, och Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare.
• Sändningen teckenspråktolkas och textas. Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3656062174446949

295 2020-12-16 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=830131994495481&ref=watch_permalink

296 2020-12-17

Visste du att fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest människor dör, läggs in på sjukhus för vård och besöker akutmottagningar varje år?
I Region Skåne läggs i genomsnitt 726 personer i månaden in på sjukhus på grund av fallskador. Många av olyckorna går att förebygga och just nu under pandemin är det extra viktigt att alla hjälps åt för att undvika att belasta sjukvården i onödan. Eftersom de flesta fallolyckor inträffar i de mest vardagliga situationer, i hemmet, på väg till affären eller jobbet kan små insatser i hemmet och närmiljön göra stor skillnad. 
Läs mer om vad du själv kan göra för att undvika fallolyckor här: https://bit.ly/38enfiW
. . . 
Fotograf/Scandinav Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3660647330655100

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

297 2020-12-18

Använd inte självtester som ett friskintyg inför jul och nyår.
De kommande högtiderna vi har framför oss innebär i vanliga fall att många av oss träffar våra familjer, släktingar och vänner. I år kan vi inte göra det på samma sätt. Hjälp vården och använd inte självtesterna som ett friskintyg om du inte har symtom. 
Testet visar bara ditt tillstånd den dag du tog provet. När provsvaret kommer kan ditt tillstånd vara ett annat. Det är särskilt viktigt nu att alla som får symtom har möjlighet att testa sig snabbt. Detta för att upptäcka nya fall och kunna sätta in åtgärder för att stoppa smittspridningen.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3662914657095034

✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌

298 2020-12-18
- För några veckor sedan var jag extra länge inne hos en patient som vi inte trodde skulle överleva. Men när respiratorn till slut kopplades bort, svängde allt. Han vaknade till liv och tackade för att vi funnits hos honom. Det känns stort att få göra skillnad och rädda liv – varje dag på jobbet. Men vi kan aldrig vila från covid-19. Pandemin finns med oss hela arbetspasset, på nyheterna, i sociala medier och när vänner undrar hur det är på jobbet. Det är inte ovanligt att jag om natten drömmer om att jag är på jobbet. Ingen vet på förhand hur dålig man kan bli, och varje svårt sjuk som hamnar här ökar belastningen på sjukvården. Jag orkar just nu tack vare mina fantastiska kollegor och chefer. Vi stöttar varandra, är extra snälla och inte minst – skrattar tillsammans. Det känns fint och är viktigt för att orka.  
Jag heter Mona och jag är undersköterska på intensivvården i Region Skåne #vijobbarfördig Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3663166833736483Bildtext: "När respiratorn kopplades bort svängde allt"

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔
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299 2020-12-18

🦠 Smittläge
Smittspridningen är fortsatt hög i Skåne. På skane.se hittar du daglig lägesbild för covid-19 i Skåne.
🏥 Läget i vården
I dagsläget vårdas 421 patienter på sjukhus varav 40 på intensivvårdsavdelning.
📍 Regionala nyheter
Just nu tar Region Skåne hand om många patienter med covid-19. Det betyder att patienter inte alltid kan vårdas på den ort där de söker vård, utan kan istället bli erbjudna vård på något annat sjukhus i Skåne där det finns tillgängliga vårdplatser. När det finns behov av att flytta patienter mellan sjukhus görs en medicinsk bedömning av ansvarig läkare och mottagande avdelning så att transporten sker på ett patientsäkert sätt.
🧪 Provtagning 
Provtagningskapaciteten ökar för varje vecka både med nya provtagningsplatser och apotek. Trots det är trycket fortsatt högt. Nu finns det drygt 30 000 bokningsbara tider per vecka, men det blir färre under jul och nyår på grund av alla helgdagar. Därför är det särskilt viktigt att inte 
använda självtesterna som ett friskintyg om du inte har symtom.
📱 Bluff-sms om provsvar för covid-19
Den som tagit ett självtest för covid-19 får ett sms med information om att logga in på 1177.se för att läsa provsvaret. Om det kommer sms där det står att man är positiv, är det ett falskt sms. Man ska absolut inte trycka på någon länk som finns med eller svara på bluff-sms:et. Om du misstänker att du fått ett bluff-sms ska du kontakta polisen i första hand.
♥ Ta hand om er, visa hänsyn till varandra och följ de nationella råden och föreskrifterna som finns för att minska smittspridningen: https://bit.ly/2WtDGCI Coronainformation facebook.com/regionskane/posts/3663578383695328Bildtext: Lägesuppdatering vecka 51

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

300 2020-12-21

Är du rädd för att du eller någon närstående ska känna sig ensam under julhelgen? 
Försök att ta kontakt med varandra via telefon eller videosamtal. Mitt i allt julstök är det lätt att missa eller skjuta upp ett samtal, så se till att ringa någon du tycker om redan idag ♥
Coronapandemin har förändrat livet på många sätt. Ibland kan oron ta över. På 1177.se finns just nu ett program för oro vid covid-19 och om du följer länken hittar du också kontaktvägar till stödjande verksamheter och jourer: https://bit.ly/2WwnIYvCoronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3670653799654453

✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

301 2020-12-21

Snabbtest för partners vid kejsarsnitt
Sedan besöksförbudet återinfördes på de skånska sjukhusen har partners till gravida inte kunnat vara med inne i operationssalen vid kejsarsnitt. Men nu blir det åter möjligt tack vare snabbtester.
Det innebär att en symtomfri partner som testar negativt kan vara med under hela förlossningen – även inne i operationssalen vid kejsarsnitt. 
👉  Här hittar du mer information för dig som ska föda barn i Skåne: https://bit.ly/3atzWsT Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3670888409630992

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

302 2020-12-22
- Vi på sjukhuset är inte de enda som får tar smällen när någon blir svårt sjuk. Det finns alltid en familj, anhöriga, kompisar och vänner som också drabbas. Även om jag själv mest håller mig hemma med familjen så finns inga garantier för att jag ska förbli frisk. Men den stora skillnaden nu jämfört med i våras är att det finns tydliga rutiner. Det känns tryggare. Här på avdelningen har vi stark sammanhållning och stor medkänsla både för varandra och för våra patienter. Det är viktigt. Hur jag gör för att orka? Jag försöker tänka på annat och må så bra som möjligt när jag kommer hem. Det gäller att hålla ut. Vi kan bara göra en sak: Jobba på och se till att våra patienter blir friska. 
Jag heter Erik och jag är specialistsjuksköterska på intensivvården i Region Skåne #vijobbarfördig Coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3673119472741219Bildtext: "Vi kan bara gör en sak: Se till att våra patienter blir friska."

❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

303 2020-12-22 Vi behöver dig som kan hjälpa till att förstärka vården på grund av covid-19-pandemin. Är du utbildad läkare, sjuksköterska, undersköterska, studerande inom vårdyrken eller kan tänka dig att hjälpa till på annat sätt? Hör av dig, du kommer att göra skillnad! Följ länken för mer information: https://bit.ly/3pcgq8zCoronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3673512929368540Bildtext: Vill du hjälpa till?

❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

304 2020-12-23

Snart startar covid-vaccineringen i Skåne
Nu på söndag börjar vaccineringen av äldre och personal på särskilda boenden i Helsingborg. Då används de första 425 vaccindoserna Region Skåne får i en första leverans. Ytterligare vaccindoser kommer till Skåne i mellandagarna då man successivt skalar upp vaccininsatsen. 
• Du kan inte boka tid för vaccinering nu. 
• Region Skåne planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av år 2021. Att vaccinera sig kommer både vara gratis och frivilligt. Målet är att så många som möjligt över 18 år ska ha vaccinerat sig innan sista juni. 
👉  Läs mer om vaccination mot covid-19 och vilka grupper som är prioriterade i ett första skede på 1177.se: https://bit.ly/3nL0fid
👉  Läs mer om vaccineringsstarten i Skåne här: https://bit.ly/3hbx9pE Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3675769469142886

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

305 2020-12-23

Region Skåne förtydligar de nya skärpta allmänna råden kring träning och idrott! Smittspridningen i Skåne ligger på en fortsatt hög nivå – något över rikssnittet och nu avråds alla från att träna och idrotta inomhus.
• Även barn yngre än 16 år bör avstå att träna eller idrotta inomhus.
• Vid utomhusträning gäller det att hålla avstånd till varandra och vara högst åtta i gruppen.
• Låt bli att samåka till träningar eller byta om i samma omklädningsrum och dela inte vattenflaskor eller utrustning med andra. 
Läs mer på via: https://bit.ly/3aEsmMm Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3675930702460096

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

306 2020-12-24 Tack för att ni firar jul i lite mindre skala i år. God jul önskar Region Skåne! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3675636202489546

❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌

307 2020-12-25

Har du covid-19? 
Här kommer några råd om vad du kan göra själv för att må lite bättre och underlätta sjukdomsförloppet ♥
Kom ihåg – ring 1177 Vårdguiden på telefon om du behöver sjukvårdsrådgivning och 112 vid livshotande tillstånd! Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3675960979123735VIDEO: Har du covid-19? Ja tyvärr... :( Det här är några tips på vad du kan göra själv hemma för att må lite bättre... Ät och drick. Även om det tar emot. Om du har svårt att få i dig vätska och näring kan du använda vätskeersättning från apoteket. Träna andningen. Sätt eller ställ dig upp ofta och ta ett par djupa andetag. Vila mycket. Men försök röra på dig då och då. Gå några steg en gång i timmen för att öka blodcirkulationen och hjälpa lungorna att arbeta. Vila och sov halvsittande. Undvik att ligga plant. Använd kuddar för att höja upp huvudändan av sängen. Om du är påverkad av feber... Ta paracetamol. Du mår oftast bättre om du tar febernedsättande läkemedel när du har hög feber. ! Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär även när du vilar - ring 1177. Då får du en bedömning och hjälp med nästa steg till en bokad tid om det behövs. Ring alltid 112 vid livshotande tillstånd. 

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

308 2020-12-27
– Det känns skitbra. Det stack till lite bara. Inget svid eller så, sade Karin Johannesson på Fullriggarens äldreboende i Helsingborg. Hon blev den första skåningen att bli vaccinerad mot covid-19 idag. På måndag fortsätter Region Skåne vaccineringen. 
På 1177.se kan man läsa mer om själva vaccinet och vilka som kommer att erbjudas vaccinet först. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination på vårdcentralerna.Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3685080118211821

✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

309 2020-12-29

Nu blir det enklare att beställa självtest för covid-19 på distans för dig som inte har tillgång till BankID. Med nya e-legitimationen Freja eID kan du logga in säkert på 1177, utan att lämna hemmet. 
En viktig del i att minska smittspridningen av coronaviruset är möjligheten till provtagning. I Skåne kan man beställa självtest för covid-19 genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se. Det är också där man får sitt provsvar. E-legitimation krävs när man ska beställa självtest för covid-19 eller ta del av sin journal, eftersom inloggningen måste vara säker.
– Vi är väldigt glada för att den nya varianten av e-legitimation äntligen finns på plats. Detta är en bättre lösning för de flesta unga och vuxna som inte redan har BankID och behöver beställa ett självtest för covid-19. Då har man inte alltid möjlighet att lämna hemmet för att skaffa giltig e-legitimation, säger Anna Strömblad, kommunikationsdirektör i Region Skåne.
Läs mer om den nya e-legitimationen Freja eID på skane.se
https://www.skane.se/.../enklare-for-unga-att-logga-in.../ Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3689325237787309

✔ ✔ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌

310 2020-12-29 Alla kan ramla, men risken ökar när vi blir äldre. Det går att förebygga genom att äta klokt, göra balans- och styrkeövningar regelbundet och ha koll på sin medicins biverkningar. Se mer tips på 1177.se: https://bit.ly/2JdYbjEIcke-coronarelaterad information https://www.facebook.com/regionskane/posts/3675641269155706Bildtext: HÅLL IGÅNG BALANSEN
311 2020-12-30 - Presskonferens Region Skåne - Coronainformation https://www.facebook.com/watch/live/?v=310403806960791&ref=watch_permalink

312 2020-12-31

Med denna nyårshälsning vill vi på Region Skåne tacka dig som hjälpt till att bromsa smittspridningen under året. Men vi befinner i ett mycket allvarligt läge just nu. Så var extra rädd om dig och fira in det nya året med bara dina allra närmsta. 
Årets nyårslöfte är att vi alla ska minska smittspridningen tillsammans!
Håll i, håll ut, håll avstånd! #enkrampådistans🐣 Coronainformation https://www.facebook.com/regionskane/posts/3692756550777511Bildtext: Fira in 2021 med #enkrampådistans

❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌
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