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Vaccination mot covid-19  
 
 
Det är frivilligt att vaccinera sig och vaccinationen är gratis. Vaccinationen skyddar   
mot svår sjukdom och kan rädda liv.  
 
I samband med vaccinationen får du svara på några frågor om din hälsa (hälsodeklaration) 
så att man kan ta ställning till om det finns några hinder för vaccination, såsom allvarlig 
allergi mot något ämne i vaccinet.    
 
 

Det här är viktigt att veta om du har svår allergi  
Du som haft en mycket allvarlig allergisk reaktion som krävt sjukhusvård eller som har fått 

adrenalinpenna på grund av allvarlig allergisk reaktion rekommenderas att rådgöra 

med sjuksköterska eller läkare på en vårdcentral om hur vaccination ska ske. Du ska inte 
vaccinera dig vid drop-in. 
 
 

Det här är viktigt att veta om du tar blodförtunnande medicin  
Du kan få vaccin även om du tar blodförtunnande medicin. Men det är viktigt att den som 
vaccinerar dig vet om det.    
  

Du kan läsa mer på 1177.se/Halland/fragor-vaccin-covid-19 om vad du ska tänka på innan 
du vaccinerar dig. Du kan också kontakta en vårdcentral. 
 
 

Viktigt att tänka på inför vaccinationen  

• Om du är förkyld eller har andra symtom på covid-19 ska du inte komma till 
vaccinationen.  

• Du kan få dos 1 eller dos 2 om du är 16 år eller äldre.  

Du kan få dos 3 om du tillhör en rekommenderad grupp som är påsläppt för 

bokning.  

• Ta med din legitimation. 

Du som är 16 eller 17 år behöver också ha med en samtyckesblankett vid första 
vaccinationstillfället, den ska vara underskriven av båda vårdnadshavarna.  

• Du får vaccinationen i överarmen. Ha gärna på dig en tröja med korta ärmar. Då 
blir det lätt att ge sprutan.  

• Om du ska vaccineras med den andra eller tredje dosen, ta med vaccinationskortet 
du fått vid tidigare vaccinationstillfälle.  

• Om du undrar något om vaccinet kan du fråga personalen när du vaccineras.  
 

Efter vaccinationen  
Efter vaccination kan du bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk.    

Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna. Detta är 

mailto:regionen@regionhalland.se
http://www.1177.se/Halland/fragor-vaccin-covid-19


 

 

vanliga biverkningar hos de som fått vaccin mot covid-19. Besvären kommer oftast inom 

det första dygnet efter vaccinationen. Stanna hemma så länge du har symtom. Om 
symtomen finns kvar mer än ett dygn rekommenderas du provtagning mot covid-19. Om 
du blir mer sjuk eller är orolig efter vaccinationen ska du ringa 1177 eller en vårdcentral så 
att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte.  

 
Du kan smittas av covid-19 även efter vaccination. Även om du själv då blir lindrigt sjuk 
kan du riskera att smitta andra som kan bli allvarligt sjuka. Därför är det viktigt att du 
fortsätter att följa de råd som gäller: 

• Stanna hemma om du har symtom, även om du bara känner dig lite sjuk. 

• Boka tid för provtagning om du får symtom.  

• Tvätta händerna ofta och håll avstånd. Då sprids smittan inte så lätt. 
 
Håll dig uppdaterad kring vad som gäller ”För dig som är vaccinerad” på 
Folkhälsomyndighetens webbplats. 
 

 
Läs mer om vaccination mot covid-19   
Mer information om vaccination mot covid-19 kan du få på sidan Inför din vaccination 
mot covid-19 som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats folkhalsomyndigheten.se 
  

På webbplatsen 1177.se/Halland finns ytterligare information om vaccinationen mot   
covid-19.   
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