
Till dig som ska vaccinera dig

Bra att veta om
vaccination mot
covid-19

Före vaccinationen
Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration 
där du uppger om du 
• nyligen har vaccinerat dig, antingen med något  

annat vaccin eller ett vaccin mot covid-19 
• lätt blöder, av något skäl. Det går bra att vaccinera 

sig ändå, men det är bra att veta så att blödning kan 
förebyggas i samband med sticket 

• har reagerat med svår allergi vid tidigare  
vaccinationer.

Så går vaccinationen till
En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta 
i överarmen. Om du behöver vaccineras två gånger får 
du samma typ av vaccin båda gångerna. 

Efter vaccinationen
När du har vaccinerat dig tar det minst en vecka innan 
kroppen har byggt upp skyddet mot covid-19. Beroende 
på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för 
ett bra skydd. 

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, 
svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig 
feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. 
Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immun-
försvar. 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.   

VARFÖR VACCINATION? 
Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att  
bli svårt sjuk. Den kan också minska risken att du  
smittar andra.

VEM ERBJUDS VACCINATION? 
De som har störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds  
vaccinet först. I nuläget erbjuds vaccination mot 
covid-19 till personer som är 18 år och äldre.

VACCINATIONEN MOT COVID-19 ÄR FRIVILLIG
För dig som vill veta mer inför beslutet finns 
fakta och information hos:

•   1177.se 

• folkhalsomyndigheten.se 

• lakemedelsverket.se 

• Läkemedelsupplysningen: 0771-46 70 10 

FORTSÄTT ATT SKYDDA DIG OCH ANDRA 
Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta följa  
rekommendationerna för att hindra smittspridning. 

• Stanna hemma vid symtom.

• Håll avstånd till andra människor.

• Tvätta händerna ofta.

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