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Du erbjuds vaccination mot säsongsinfluensan
och en påfyllnadsdos mot covid-19
Du som är 80 år eller äldre erbjuds en påfyllnadsdos (dos 3) vaccin mot
covid-19. Du erbjuds också vaccin mot säsongsinfluensan vid samma
tillfälle. Du bokar tid för vaccination.

För att förbättra skyddet mot covid-19 erbjuds du som är 80 år eller äldre
och som är vaccinerad mot covid-19 en påfyllnadsdos (dos 3). Det ska ha
gått sex månader sedan du fick din andra dos.
Du erbjuds också att vaccinera dig mot säsongsinfluensa vid samma tillfälle.
Du får en spruta i varje överarm. Du behöver boka tid och du kan boka båda
vaccinationerna vid samma tillfälle. Vaccinationen startar från den 27
oktober och du kan boka din tid redan nu.
Du som ännu inte vaccinerat dig mot covid-19 kan boka tid för det. Om du
enbart vill boka en påfyllnadsdos (dos 3) mot covid-19 så kan du göra det.
Du som redan fått din påfyllnadsdos (dos 3) mot covid-19, eller enbart vill
vaccinera dig mot säsongsinfluensan kan göra det efter den 9 november. På
webbplatsen 1177.se hittar du faktagranskad information om vaccin och hur
vaccineringen går till.
Ringa för att boka tid – telefonnummer 010-831 80 70
Boka tid för båda vaccinationerna genom att ringa tidsbokningen på telefon
010-831 80 70. Du kan inte boka tid via din vårdcentral eller telefon 1177.
Boka digitalt
Du kan boka digitalt genom att logga in på webbplatsen 1177.se med
BankID eller Freja eID plus. Sök upp Regional vaccinationsenhet under
rubriken Regionen rekommenderar. Klicka på e-tjänsten Boka tid för
vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa, och följ instruktionerna.
I brevet hittar du följande information:
•
•
•

Hälsodeklaration vaccination mot säsonginfluensa
Hälsodeklaration vaccination mot covid-19
Vaccinationsmottagningar som erbjuder vaccination

Om du svarar ja på någon av frågorna i hälsodeklarationerna behöver du
ringa tidsbokningen för rådgivning på telefon 010-831 80 70.
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Vaccination mot pneumokocker vid ett senare tillfälle
Vaccination mot pneumokocker kan inte erbjudas i samband med denna
vaccination. Till skillnad från säsongsvaccinationen som ges varje år, ges
denna vaccination oftast vid ett tillfälle. Du som ännu inte vaccinerat dig
kan kontakta din vårdcentral vid ett senare tillfälle.
Kom ihåg!
Ha gärna kortärmat eller lätt avtagbara kläder på överkroppen. Du som
vaccineras med båda vaccinen vid samma tillfälle kommer att få en spruta i
varje överarm.
Ta med ifyllda hälsodeklarationer för de vacciner du vill ha och din
legitimation.
Välkommen att boka tid för vaccination!
In other languages
Information about vaccination in other languages:
www.1177.se/otherlanguages.

Du som får det här brevet är född 1941 eller tidigare och är
folkbokförd i Värmland. Du som redan blivit vaccinerad kan
bortse från denna information. Du som bor på ett särskilt boende
erbjuds vaccination via ditt boende. Du som har insatser från
hälso- och sjukvården i kommunen kommer att få mer
information via din sjuksköterska.
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Vaccinationsmottagningar
Här listas de vaccinationsmottagningar som erbjuder påfyllnadsdos (dos 3)
mot covid-19 och vaccin mot säsongsinfluensa för dig som är 80 år eller
äldre. Du bokar tid för båda vaccinationerna vid samma tillfälle. Välj den
vaccinationsmottagning som passar dig bäst.
Arvika
Sjukhuset i Arvika, Rackstavägen
Vårdcentralen Verkstaden,
Fabriksgatan 5
Eda
Vårdcentralen Eda,
Petersborgsvägen 1
Filipstad
Vaccinationsmottagningen,
Viktoriagatan 3
Forshaga
Forshaga Folketshus, Vinkelgatan 18
Grums
Folketshus, Gruvan, Sveagatan 118
Hagfors
Vårdcentralen Hagfors,
Sjukhusvägen 22
Hammarö
Vårdcentralen Skoghall,
Åråsvägen 1.
Karlstad
Karolinen, Regementsgatan 19
Centralsjukhuset Klarälvsentrén,
Lasarettgatan

Kristinehamn
Vaccinationsmottagningen,
Skaraborgsvägen 2
Kil
Närhetens kyrka,
Långgatan 35–37
Likenäs
Vårdcentralen Likenäs,
Krokbacksvägen 1
Munkfors
Vårdcentralen Munkfors,
Tallåsvägen 6
Storfors
Vårdcentralen Storfors,
Hammargatan 3
Sunne
Allaktivitetshuset, Bergvägen 1
Säffle
Vårdcentralen Säffle, Sundsgatan 1
Torsby
Valbergsängen Sporthotell,
Valbergsvägen 12
Årjäng
Vårdcentralen Årjäng, Storgatan 35

Resa till vaccinationen
Det är bra om du själv kan ordna din resa till vaccinationsmottagningen,
eller be någon om hjälp. Du kan få ersättning för din resa via linjetrafik
(buss och tåg) till och från vaccinationsmottagningen. Du kan också söka
ersättning för resa med privat bil. Du som har behov kan resa med
servicetrafik. Läs mer på webbplatsen www.1177.se eller fråga i samband
med att du bokar din tid. Har du särskilda behov eller har frågor kring din
vaccination kan du ringa vår tidsbokning för rådgivning. Vi hjälper dig.

