Boka tid fö
r
vaccinatio
n!

Boka tid för vaccination
mot säsongsinfluensa!
Det är främst du som är äldre eller har en allvarlig sjukdom som riskerar att
bli svårt sjuk av influensa eller dess följdsjukdomar. Därför rekommenderas du att vaccinera dig. Erbjudandet om gratis vaccination gäller om du:
• är 65 år eller äldre
• har en hjärtsjukdom
• har en lungsjukdom, som KOL
eller svår astma
• har diabetes typ 1 eller typ 2
• har kraftigt nedsatt immunförsvar
på grund av en sjukdom eller en
behandling

• har kronisk leversvikt eller njursvikt
• har en mycket kraftig övervikt
• har en neuromuskulär sjukdom som
påverkar andningen
• har flera funktionsnedsättningar
• är gravid (vaccination efter vecka 16)
• är hushållskontakt till person med
kraftigt nedsatt immunförsvar

Du bokar tid för vaccination på regionens vaccinationsmottagningar genom att logga in på webbplatsen 1177.se.
Titta under rubriken ”Regionen rekommenderar” och välj ”Regional vaccinationsenhet”. Läs mer om när du kan
boka tid och vad som gäller på webbplatsen 1177.se/influensavaccin. Du som är 65 år eller äldre kan vaccinera
dig med en påfyllnadsdos mot covid-19. Det ska ha gått sex månader sedan du fick din andra dos.
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