Ta med detta brev till vårdcentralen
när du ska vaccinera dig
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Nu erbjuds du som har hemtjänst, och du som bor tillsammans med
någon som har hemtjänst, vaccination mot covid-19
Vaccinationen mot covid-19 har startat. Vaccinationen är ett skydd mot svår sjukdom och
du tillhör den grupp som prioriteras först för vaccinering. Vaccinationen mot covid-19 är
ett erbjudande, var och en avgör själv om man vill vaccinera sig eller inte.
För att kunna få vaccination mot covid-19 ska du boka en tid och fylla i en
hälsodeklaration. Detta gör du på 1177.se/Halland. Det går bra att boka vaccinationstid för
två personer samtidigt. Bokningen är enkel och kräver ingen inloggning.
Vaccinationen omfattar två doser som ges med tre veckors mellanrum. Du bokar två tider
direkt, både för dos 1 och dos 2, med tre veckors mellanrum, på samma vårdcentral. Om
tiderna är slut gå in igen om någon dag, det läggs kontinuerligt ut tider i takt med att vi får
tillgång till vaccin.
Om du behöver hjälp med att boka tid, så kan du be någon i din närhet att hjälpa dig, till
exempel hemtjänstpersonal eller en närstående. Har du inga möjligheter att boka via
1177.se/Halland kan du ringa till någon av de vårdcentraler som vaccinerar mot covid-19.
Nedan finns en lista på de vårdcentraler som vaccinerar. Detta innebär att du kan behöva
gå till en vårdcentral som du inte är listad på.
Kungsbacka
 Vårdcentralen Kungsbacka, Sjukstugegatan 18, 0300-565240
 Capio Husläkarna Kungsbacka, Nygatan 10 D, 0300-566766
Varberg
 Neptunuskliniken, Sjöallén 12, 0340-16016
Falkenberg
 Vårdcentralen Falkenberg, Urmakaregatan 2, ingång D, 0346-56210
 Capio Familjeläkarna Falkenberg, Nygatan 64, 0346-715050
 Vårdcentralen Ullared, Falkenbergsv. 1, Ullared, 0346-56370
Hyltebruk
 Vårdcentralen Hylte, Odengatan 1, Hyltebruk, 0345-18301
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Halmstad
 Vårdcentralen Bäckagård, Bäckagårdsvägen, 035-134304
 Capio Citykliniken, Brogatan 13, Ingång via parkeringsdäck till
distriktssköterskemottagning, 035-161130
Laholm
 Vårdcentralen Centrum Laholm, Hasselgränd, 0430-15700
Så här gör du för att boka tid för vaccination mot covid-19
1. Gå in på www.1177.se/Halland/boka-vaccination-covid-19 (använd webbläsare som
till exempel Edge eller Google Chrome, Explorer fungerar inte)
2. Välj den vårdcentral (av ovanstående) som du önskar gå till och klicka på Boka tid.
3. Välj Covid-19 vaccination (endast hushåll med hemtjänst) Klicka på Nästa.
4. Välj tid och klicka på knappen längst ner.
5. Fyll i dina personuppgifter och klicka på Nästa.
6. Svara på frågorna i hälsodeklarationen. Klicka i Samtycke till hantering av personuppgifter.
Klicka
på Spara längst ner. Nu är bokningen klar!
7. Du får sms och e-post med bekräftelse på din bokade tid. Spara den! Det finns en kod i
meddelandet som du använder om du skulle behöva omboka din tid.
8. Boka nu också tid för dos 2, den ska ges tre veckor efter din bokade tid för dos 1. Du
bokar på samma vårdcentral som för dos 1. Genomför bokningen från steg 1 ovan, alltså
på samma sätt som du redan gjort.
Om du blir förkyld eller får andra symtom på covid-19 ska du inte komma till
vaccinationen utan omboka din tid. Så här gör du:
Omboka eller avboka en tid
1. Gå in på www.1177.se/Halland/boka-vaccination-covid-19
2. Välj den vårdcentral som du tidigare bokat din tid på och klicka på Omboka och avboka tid.
3. Skriv in den kontrollkod du fick i bekräftelsen via sms och e-post när du bokade din tid
skriv även in ditt mobilnummer.
4. Välj ny tid och klicka på Spara ny tid längst ner på sidan.
5. Du får nu en bekräftelse via sms och e-post på din nya tid.
Viktigt för dig som tar blodförtunnande läkemedel
Blodförtunnande läkemedel är inget hinder för vaccination men tidpunkten för
vaccinationen bör anpassas. Du som tar blodförtunnande läkemedel på morgonen
rekommenderas boka vaccinationstid på eftermiddagen, förutsatt att detta fungerar
praktiskt för dig. Ta din morgondos som vanligt på vaccinationsdagen, helst inte senare än
kl 8.
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För dig som behandlas med så kallade NOAK (Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Lixiana mfl) bör
det också gå två timmar från vaccinationen till kvällsdosen av ditt läkemedel.
För dig som behandlas med Waran ska det finnas ett PK-prov (INR, "waranblodprov")
som är taget inom en vecka innan vaccinationen och där resultatet var under 3,0.
Mer information om vaccination mot covid-19
Med det här brevet kommer ett informationsblad från Folkhälsomyndigheten om
vaccinationen mot covid-19.
Du kan också läsa om vaccinationen mot covid-19 på 1177.se/Halland.

