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Till dig som är 65 år eller äldre och är listad på Närhälsan
Vaccination mot covid-19 fas 2 har startat. Där ingår du som under 2021 blir 65 år eller är
äldre. Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar med åldern, därför kommer gruppen 65 år
eller äldre högt upp i Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.
Du som bor på särskilt boende, har hemsjukvård eller hemtjänst ingår i fas 1 och blir
kontaktad på annat sätt och kan därmed bortse från detta brev. Om du har behandling
eller sjukdom som kan påverka vaccinationen och följs upp på sjukhus så kommer din
vårdgivare på sjukhuset göra en bedömning och meddela dig var du kan vaccineras.

Om vaccination mot covid-19
Alla personer som är 18 år och äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i sjukdomen och kan
hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer
att vaccinera sig. Vaccinationen är gratis, frivillig och ges i två doser med cirka fyra veckors
mellanrum. På 1177.se finns mer information om covid-19 och vaccinet, även på andra
språk/other languages.

Så vaccinerar du dig på din vårdcentral
•
•
•

Besök vår webbsida narhalsan.se för att se när och var du kan vaccinera dig.
Informationen läggs upp allt eftersom vårdcentralerna börjar vaccinera.
Vi är tacksamma om du som har möjligt använder webben istället för att ringa
eftersom vi får många samtal just nu.

•

Fyll i bifogad hälsodeklaration och ta med vid vaccinationstillfället.
Vaccinationen kommer att genomföras på säkert sätt så trängsel och smittspridning
förhindras. Vi behöver alla hjälpas åt att hålla avstånd och visa hänsyn.

Du får det här brevet eftersom du var listad hos Närhälsan den 31 december 2020.

Vårdcentralen ingår i Vårdval Vårdcentral.
Det innebär att du själv kan välja var du listar dig.

Om du medicinerar med:
•

Waran – ber vi dig ta med senaste PK värde.

Efter vaccinationen
Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. 		
Det beror på flera saker:
•
•
•
•

Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra 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.
Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina
händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar 		
efter vaccinationen.

Du får det här brevet eftersom du var listad hos Närhälsan den 31 december 2020.

Vaccination mot covid -19
Hälsodeklaration – vuxna
Fyll i en hälsodeklaration per person och dos, gäller personer 18 år och äldre.

Namn: ........................................................................................................................................
Personnummer: .........................................................................................................................

Frågor till dig som ska vaccineras
Inför vaccinationen mot covid-19 ber vi dig svara på följande frågor:
Ja

Nej

Vet ej

1. Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination,
och behövt sjukhusvård?







2. Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner
som du har behövt sjukhusvård för?







3. Har du ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom
eller medicin?







4. Är du gravid?







5. Har du vaccinerat dig någon gång under de senaste 7
dagarna?
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Instruktion till dig som vaccinerar gällande fråga 1 – 5:
•

Om personen svarat JA på fråga 1 och/eller 2: rådgör med en läkare.

•

Om personen svarat JA på fråga 3: OBS att injektionen måste ges intramuskulärt. Följ
regional instruktion för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för
blödning från Terapigrupp Blod, Covid-19 vaccination – intramuskulär injektion.

•

Om personen svarat JA på fråga 4: Denna person ska inte vaccineras.

•

Om personen svarat JA på fråga 5: Om personen är vaccinerad ska minst 7 dagar ha
passerat sedan dess för att vaccination mot covid-19 ska kunna vara aktuell.

För vaccinerande enhet
Ordinatör:

Ordinationsdatum:

Vaccinatör:

Vaccinationsdatum:

Covid -19 vaccin namn:

Lokalisation: vä arm
hö arm
Ev. annan:

Batch-/lotnummer:




Dos 1
Dos 2




Ev. kommentar:

Vårdgivare:
Mottagning/enhet:
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