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Du har fått vaccination mot covid-19 
  
Tid för eventuell ny dos den: ...................................... Klockan: ...........................  

 

 Boka om din tid om du är sjuk. Du ska inte vaccinera dig om du har symtom på 
covid-19. Läs mer om vad som gäller kring ombokning på webbplatsen 1177.se 

Efter vaccinationen   
Fortsätt följa rekommendationerna  
Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta följa rekommendationerna för att 
hindra smittspridning:  

 Stanna hemma vid symtom.  
 Tvätta händerna ofta. 

Flera doser vaccin 
I vaccinationen mot covid-19 ingår flera doser vaccin som ges enligt dosintervall 
som Folkhälsomyndigheten har beslutat.  
 
Vissa personer med kraftigt nedsatt immunförsvar erbjuds extrados utöver dessa. 
 
På webbplatsen 1177.se hittar du säker och faktagranskad information om vaccin och 
hur vaccineringen går till.  

Biverkningar  
De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är  

 lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad)  
 muskelvärk 
 feber 
 huvudvärk 
 sjukdomskänsla 

Dessa biverkningar är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar. Symtomen 
är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket 
ovanliga. Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen ska du kontakta 
sjukvården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till 
vaccinationen eller inte. 
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Att vara uppmärksam på 
Du som vaccinerats mot covid-19 behöver under de närmaste 4 veckorna vara extra 
uppmärksam på om du skulle få: 

 Trötthet och andfåddhet. 
 Oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning. 
 Feber och värk i kroppen. 
 En känsla av tryck eller tyngd över bröstet. 
 Högre vilopuls än vanligt. 

Om symtomen uppkommer ska du ringa din vårdcentral, utanför kontorstid ring 
telefonnummer 1177 och berätta att du vaccinerats. Om du känner dig akut sjuk ska 
du direkt ringa 112. 

Rapportera biverkningar  
Sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Om du får 
biverkningar efter vaccinationen kan du också rapportera dem själv på 
www.lakemedelsverket.se/rapportera.  

Till dig som behandlas med blodförtunnande läkemedel 
Du som använder läkemedlet warfarin (Waran) behöver ha svar på ett nytt PK-prov 
inför varje gång du vaccineras mot covid-19. Om du använder warfarin (Waran) som 
enda blodförtunnande läkemedel ska PK-värdet vara 3.0 eller lägre och provsvaret 
ska vara högst 7 dagar gammalt. Ta med ordinationsbrevet från AK-mottagningen till 
vaccinationsmottagningen. 


