Region Blekinge
Det finns beredskap om behovet blir stort, men det finns ännu inga beslut på postcovidmottagning.
Region Dalarna
I augusti/september öppnar en specialiserad mottagning för postcovid i Geriatrik och
rehabiliteringsmedinins regi i Falun.
Region Gotland
Gotland har inte etablerat någon särskild mottagning för postcovid då det finns ett för litet
befolkningsunderlag för en sådan specialistenhet. För patienter med POTS kan remiss skickas till
sjukhusen i Stockholm enligt rådande avtal mellan regionerna.
Region Gävleborg
Ingen mottagning. Regionen bedömer att med nuvarande kunskapsläge och handläggningsrutiner
behövs inte speciell klinik för enbart patienter med postcovid. Patienter med svåra symptom kan få
remiss till en nyupprättad multidisciplinär konferens – MDK postcovid.
Region Halland
I Region Halland har primärvården ansvaret för patientgruppen, och kan skicka remiss till
neurorehabiliteringsmottagningar som erbjuder teambaserad rehabilitering. För närvarande
bedömer regionen att denna struktur möter upp mot behovet.
Region Jämtland Härjedalen
Finns ingen enskild mottagning men patienter kan remitteras från primärvården till
specialistrehabilitering där det finns ”covidteam” bestående av flera professioner.
Region Jönköpings län
Finns ingen postcovidmottagning. Vården arbetar utifrån ordinarie struktur med insatser via
vårdcentral i första hand och insatser via specialistvården vid behov.
Region Kalmar län
Det finns ingen mottagning men det finns rutiner för samverkan med andra specialister.
Multiprofessionella team sätts samman för de patienter som behöver det.
Region Kronoberg
Finns ingen särskild mottagning eller planer på att öppna en sådan.
Region Norrbotten
Finns idag ingen postcovidmottagning. En grupp har börjat titta på möjligheten att sätta ihop
tvärprofessionella team, men mycket av vården kommer behöva ske digitalt på distans, då regionen

är stor.
Region Skåne
Skånes universitetssjukhus (SUS) bedriver postcovidmottagning i Malmö och Lund men i Region
Skåne finns postcovidmottagning också i Hässleholm.
Region Stockholm
Karolinska Universitetssjukhuset har i uppdrag att bedriva en högspecialiserad postcovidmotttagning.
Därutöver tar Danderyds sjukhus och Södersjukhuset emot patienter med kognitiva nedsättningar till
följd av covid-19.
Region Sörmland
Ännu finns ingen mottagning, men det är i planeringsstadier, då regionen bedömer att det finns
behov av en separat mottagning.
Region Uppsala
En tillfällig postcovidmottagning öppnas i höst på Nära vård och hälsa i Uppsala.
Region Värmland
På Centralsjukhuset i Karlstad finns en specialiserad postcovidmottagning sedan juni månad.
Region Västerbotten
En ny mottagning har öppnat vid Universitetssjukhuset i Umeå. Regionen kommer att utvärdera
denna mottagning och behovet av postcovidvård efter semestern.
Region Västernorrland
Finns ingen specifik postcovidmottagning utan patienterna behandlas via ordinarie verksamhet för
geriatrik/neurologi/rehabilitering i Sundsvall. En arbetsgrupp ska utses för att se över gemensamma
rutiner så det blir vård på lika villkor.
Region Västmanland
En postcovidmottagning startade upp i juni 2021 vid Medicinkliniken i Västerås.
Region Örebro län
Förberedelser pågår inom Region Örebro län för att starta en samlad postcovidmottagning i höst.
Region Östergötland
Östergötland har tre postcovidmottagningar, vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping,
Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala
Västra Götalandsregionen
Specialiserad mottagning finns vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den framtida planen är en

struktur där det ska finnas uppföljning och rehabilitering inom alla vårdnivåer och förvaltningar för
personer med postcovid

Nyheter;
Region Norrbotten öppnar en mottagning i Boden

