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      Februari 2021 

Nu erbjuds du som bor i en gruppbostad eller i en 
servicebostad vaccination mot covid-19 

Vaccinationen mot covid-19 pågår nu. Vaccinationen är ett skydd mot svår sjukdom och 

kan rädda liv. Nu är det din tur att få möjlighet att vaccinera dig mot covid-19.  

Det du behöver veta är: 

 Vaccinationen mot covid-19 är frivillig.  

 Du bestämmer själv om du vill ta vaccin mot covid-19 eller inte.  

 Vaccinet mot covid-19 är gratis. 

 När det är dags för dig att få vaccin mot covid-19, så kommer du att få information 
om vilken dag och vilken tid. 

 En sjuksköterska kommer hem till dig och ger dig vaccinet mot covid-19.  

 Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel är det viktigt att du berättar det 

för personalen så att de kan hjälpa dig att boka bästa tid för vaccination. Visa 

personalen detta brev så kan de med informationen här nedan ordna så att 

vaccinationen anpassas till din blodförtunnande medicin om det behövs.  

 För att få skydd mot covid-19 så behöver du vaccineras två gånger. 

 
Om du har frågor kan du kontakta en sjuksköterska i kommunen. Om du inte vet vem, 

eller om du tycker att det är svårt, kan din personal hjälpa dig kontakta sjuksköterskan.  

Några viktiga saker efter vaccinationen 

 När du har fått vaccinet två gånger så tar det en till två veckor innan du har ett 
skydd mot covid-19. 

 Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen även efter vaccinationen.  

 Du kan sprida viruset till andra via dina händer, även om du inte själv blir sjuk.  

 Det är viktigt att du följer de råd som finns om du blir lite eller mycket sjuk, även 
efter att du har vaccinerats mot covid-19. Du ska följa råden eftersom du kan 
smitta andra.  
Du ska: 
- stanna hemma när du är lite eller mycket sjuk 
- ta prov för att se om du har covid-19 
- tvätta händerna med tvål och vatten flera gånger om dagen, även om du är frisk  
- stå en bit ifrån andra människor 

 Det är ingen som vet hur länge skyddet mot covid-19 finns kvar efter 
vaccinationen.  
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Viktigt för dig som tar blodförtunnande läkemedel  

Om du tar blodförtunnande läkemedel kan tidpunkten för vaccination behöva anpassas 

och man bör trycka lite extra på armen efter vaccinationen. I tabellen nedan kan du se vad 

du bör tänka på innan du bokar din tid: 

Trombocythämmare (Trombyl, 

Klopidogrel, Brilique, Efient) 
Inget hinder för vaccination 

Waran Vaccination kan ges, men PK ska vara <3,0 (prov 

taget max 7 dagar tidigare) 

Waran + en trombocythämmare 

(Trombyl, Klopidogrel, Brilique, Efient) 

Vaccination kan ges, men PK ska vara <3,0 (prov 

taget max 7 dagar tidigare) 

Waran + två trombocythämmare 

(Trombyl, Klopidogrel, Brilique, Efient) 

Kontakta din läkare för råd kring hur man ska 

göra avseende vaccinationen 

NOAK (Pradaxa, Xarelto, Lixiana, 

Eliquis) 

eller 

Lågmolekylärt heparin (LMH) 

(Innohep, Klexane, Fragmin) 

Vaccination kan ges, men det är bra om du bokar 
din tid för vaccination innan du tar morgondosen 
eller så sent som möjligt på eftermiddagen (om 
du tagit morgondosen). Tänk på att det bör gå 2 
timmar efter vaccination innan NOAK/LMH 
tas. 
 
Vaccinationen ges med en mycket tunn nål så 

även om du tagit NOAK/LMH i nära anslutning 
till vaccination är det inget hinder för denna. 
Däremot är det bra för vaccinatören att veta så 
att man då kan trycka en stund extra och lägga ett 

förband med extra tryck så att det inte blöder. 

 

Mer information om vaccination mot covid-19  

Med det här brevet kommer ett informationsblad från Folkhälsomyndigheten om 
vaccinationen mot covid-19.  
 
Med brevet kommer även bildstöd för dig som behöver det. 
 
Du kan också läsa om vaccinationen mot covid-19 på 1177.se/Halland. 

 


