För dig som precis blivit
vaccinerad mot covid-19
Sjukdomen covid-19 orsakas av ett virus och
vaccinationen mot covid-19 är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller
dö i covid-19. Den kan också minska risken att
du smittar andra.

Biverkningar

Du kan rapportera in misstänkta biverkningar på
www.lakemedelsverket.se/rapportera.
Om du får svårare besvär efter vaccinationen ska du
kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas,

Fullgott skydd först när alla
doser är tagna
För de vaccin med två doser behöver du ta båda
doserna för att få ett fullgott skydd. I samband med
ditt första besök får du en tid till dos två. För att du
ska få rätt tidsintervall mellan de båda doserna är det
viktigt att du kommer på den bokade tiden för dos
två. Undvik ombokning om det går.

Så mår du efteråt
Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött
och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan
också känna dig frusen, få feber eller ont i lederna
och musklerna. Det är vanligt med milda besvär och
de brukar gå över inom några dagar. Under tiden du

oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte.

Viktigt att fortsätta följa de
allmänna råden
Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna
råden, även efter din vaccination. Det beror på flera
saker:
• Det tar runt en vecka efter andra dosen vaccin innan
kroppen har bildat antikroppar som ger ett fullgott
skydd mot sjukdomen.
• Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen,
även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
• Det finns begränsad kunskap om smittsamheten
av covid-19-viruset om man skulle bli sjuk trots att

har symtom ska du stanna hemma.

man är vaccinerad. Det kan finnas en viss risk att du

Om symtomen inte går över inom ett dygn uppmanas

några symtom.

du att provta dig för covid-19, utifall att du blivit smittad innan du vaccinerade dig.

då kan smitta andra, även om du själv inte utvecklar
• Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

vaccinationen, dosnummer för vaccin mot covid-19.

Av- och ombokning

För att du ska få rätt tidsintervall mellan dina doser är
det viktigt att du kommer på den tid som du har inbokad för dos 2. Skulle det vara så att du blir sjuk eller av
andra skäl måste av- eller omboka din tid kan du hitta
information om hur du går tillväga på 1177.se.

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna.
Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går
inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära
ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen
(GDPR).

Intyg

Produktinformation

Ett nationellt vaccinationsintyg kommer att tas fram.

Du hittar aktuell information om det vaccin du får i

Information om hur du kommer kunna få ett sådant

digital form på Läkemedelsverkets webbplats. Du kan

kommer att publiceras på 1177.se

skriva ut informationen eller läsa direkt på webbplatsen.

Registrering i nationella
vaccinationsregistret

Frågor

Om du har frågor kring din vaccination hänvisas du i

Alla vaccinationer mot covid-19 registreras i det natio-

första hand att läsa mer på webbplatsen 1177.se. Om

nella vaccinationsregistret. Den information som ska

du inte hittar svar på 1177.se kan du maila din fråga

registreras är personnummer eller samordnings-

till oss på covid-vaccinering@regionkalmar.se.

nummer, datum för vaccination, vilket vaccin som
använts, satsnummer, vårdgivare som ansvarat för

Information på andra språk
Information about your vaccination in other languages are available at folhalsomyndigheten.se. To go directly to
the information, please scan one of the below QR-codes:

العربية

دری

Polski

English

Suomi

Soomaali

فارسی

Français

Español

