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Är du vårdnadshavare för 
en 16- eller 17-åring? 
Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare rekommenderas vaccination 
mot covid-19. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli 
allvarligt sjuk och kan minska smittspridningen.

Nu erbjuds ungdomar som är födda 2005 eller tidigare att boka tid för vaccination. 
Vaccinationen är gratis, frivillig och ges i två doser. Vi vaccinerar i den takt vi får vaccin 
levererat till oss. 

Läs igenom hela brevet och skriv på samtyckesblanketten innan du bokar tid.
Observera att vaccinationen av 16- och 17-åringar kan starta tidigast den 
6 augusti. Välj därför en tid på det datumet eller senare. Bokar du en tidigare 
tid kommer vi inte att kunna vaccinera barnet då. Boka gärna tiden så snart som 
möjligt tillsammans med ditt barn. Det finns flera sätt att boka tid på. I första hand 
rekommenderar vi att ni som har möjlighet bokar tid digitalt och på någon av våra 
centrala vaccinationsmottagningar. Där erbjuds flest tider.

Boka tid digitalt
Det behövs ingen e-legitimation för att boka tid. Skriv in 1177.se/Ostergotland/covidvaccin 
i webbläsaren (hela webbadressen krävs). Svara på några frågor, boka en tid och fyll i 
hälsodeklarationen samt samtyckesblanketten inför barnets vaccination. Finns inga lediga 
tider för tillfället, försök igen senare. Lediga tider läggs ut i takt med att vi får mer vaccin.

Boka tid via den centrala telefonbokningen
Ring 010-105 90 00. Här får ni hjälp att boka tid på den mottagning som passar bäst.  
Ni kan ringa på helgfria vardagar klockan 08.30-16.30. Innan ni ringer vill vi att ni fyller  
i hälsodeklarationen och samtyckesblanketten som följer med detta brev.

Vissa vaccinationsbesök kräver speciella förberedelser
Om något av följande stämmer för ditt barn ber vi er att ringa er vårdcentral för att boka tid:

• Ditt barn har någon gång haft en kraftig allergisk reaktion mot något ämne, som 
krävt behandling med adrenalininjektion, eller haft en anafylaktisk chock som lett till 
inläggning på sjukhus.

http://1177.se/Ostergotland/covidvaccin


• Ditt barn tar något av följande blodförtunnande läkemedel: Waran, Warfarin eller 
Marcoumar (övriga blodförtunnande läkemedel kräver inte särskilda förberedelser). 

• Ditt barn har en blödningssjukdom.

• Ditt barn saknar ett fullständigt personnummer. 

När ni ringer vårdcentralen följ instruktionerna i telefonen. Ni kommer att bli uppringda på 
det telefonnummer som anges. Det kan dröja upp till 2 veckor innan ni blir uppringda och 
får en tid. Innan ni ringer vill vi att ni fyller i hälsodeklarationen och samtyckesblanketten 
som följer med detta brev.

Inför vaccinationsbesöket
• Legitimation och samtyckesblankett ska tas med till besöket. Om barnet saknar 

legitimation måste en vårdnadshavare följa med, kunna legitimera sig och intyga 
identiteten.

• Sprutan ges i överarmen, så ha gärna kortärmat. 

• Stå inte i kö förrän det börjar närma sig den bokade tiden. Tänk också på att hålla 
avstånd i kön.

• Är ditt barn hörselskadat eller dövt och har behov av tolk? Kontakta Tolkcentralen i 
Östergötland, som erbjuder teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, TSS-tolk och 
taltjänsttolk. Mer information finns på  
1177.se/fragor-vaccin-covid-19. 

• Tid och datum för dos 2 ger i samband med den första dosen.

Tänk på
 ! Se upp för bedrägeriförsök. Skulle någon kontakta er om vaccination mot covid-19 ska ni 

aldrig lämna ut bankuppgifter eller e-legitimation, exempelvis bank-id. 

 ! Fortsätt att följa råd och rekommendationer även efter vaccination. 

 !  Spara detta brev och telefonnummer till den centrala telefonbokningen. Numret 
behövs om tiden måste av- eller ombokas.

 ! Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se och folkhalsomyndigheten.se. 

Har du frågor om vaccination kan du ringa Region Östergötlands informationslinje på  
010 105 99 77.

På 1177.se hittar du svar på frågor om vaccination mot covid-19
Here you will find information in English on how to book an appointment for vaccination:
https://www.1177.se/en/ostergotland/vaccin-engelska 

Waxaad halkan ka helaysaa macluumaad ku saabsan qabsashada balanta tallaalka oo af 
Soomaali ah: 1177.se/so-so/Ostergotland/vaccin-somaliska/

تجد هنا معلومات عن حجز مواعيد التطعيم باللغة العربية
1177.se/ar-sy/Ostergotland/vaccin-arabiska/ 

فارسی: در اینجا می توانید اطالعات مربوط به رزرو نوبت واکسن را مشاهده منایید
1177.se/fa/Ostergotland/vaccin-persiska/

Välkommen!

http://1177.se/fragor-vaccin-covid-19
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