Instruktionsblad för dig som vill deltaga i studien:

SARS-CoV-2 – Uppföljning av vaccinationer
Är du medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset så får du
erbjudande om att vara med i uppföljningsstudien av COVID-19.
Om du väljer att vara med får du lämna blodprov vid 2 tillfällen.
Första blodprovet lämnar du i samband med din första
vaccinationsdos. Det andra blodprovet lämnar du 6 veckor
senare (oavsett din andra vaccindos).
Du kommer att få 2 uppsättningar med Remisser och Samtycken.
Läs Informationen till forskningsperson samt, om du vill deltaga,
fyll i och signera Samtyckena.
a) Du behåller ett original av Samtycket
b) Det andra originalet av Samtycket och Remisserna tar du med
dig till blodprovstagningen.
Gå till Provtagningsenheten helst samma dag som din första
vaccinationsdos (+- 24 tim). Ta med dig ifyllda Remisser,
Samtycke samt Legitimation. (Alternativt kan du bli provtagen
inom din egna avdelning om du har möjlighet till det.)

Vaccindos 1

2 uppsättningar med Remisser
och Samtycken

Första blodprovstagningen
i samband med 1:a vaccindosen

På Provtagningsenheten/din avdelning får du lämna blodprov
som tas i armvecket (2 rör á 5 ml). Samtycke och Remisser
lämnas med proven. (OBS! En uppsättning med Remisser och
Samtycke behåller du för ditt andra blodprov, som ska tas 6
veckor senare)
Ca 6 veckor (+- 1 v) efter att du lämnade ditt första blodprov går
du till en provtagningsenhet igen (eller din egna avdelning) för
att lämna ditt andra blodprov. Ta med dig din andra uppsättning
med ifyllda Remisser och Samtycke samt Legitimation.
OBS! DET ÄR DU SJÄLV SOM VET NÄR DET HAR GÅTT 6 VECKOR
OCH DET ÄR DAGS FÖR BLODPROV NR 2.

Du kommer att få SMS till din mobil efter varje blodprovstagning
med länk till en hemsida där du kan logga in med Mobilt BankID
för att ta del av dina provresultat (det är valfritt om du vill ta del
av resultaten). (Saknar du BankID, ring 072 583 67 09.)

Andra blodprovstagningen
6 veckor efter ditt första blodprov

Du får SMS när ditt
provresultat är klart

Klart!

Efter att du lämnat ditt sista blodprov, 6 veckor efter det första,
är det klart och vi tackar för ditt bidrag.
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