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Du erbjuds boka tid för vaccination mot covid-19  

Nu erbjuds du som är 85 år eller äldre att vaccinera dig mot  
covid-19. Du bokar tid för vaccination på en av regionens 
vaccinationsmottagningar. Vaccinationen är gratis.  

Du som får det här brevet är född 1936 eller tidigare och är folkbokförd i 
Värmland. Du som redan blivit vaccinerad mot covid-19 kan bortse från 
denna information.  

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett virus. De flesta som får covid-19 blir lindrigt 
sjuka, men en del blir allvarligt sjuka. I värsta fall kan man avlida. 
Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen, vilket även 
minskar risken för att du smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. 
Alla kommer att erbjudas vaccin, men de som löper störst risk att bli allvarligt 
sjuka erbjuds vaccinet först. 

Du kan boka tid från och med den 17 februari. Vaccinationen inleds i slutet av 
februari. Du kan inte kontakta din vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen 1177 
på telefon för att boka tid.  

Om du bor med en person som är yngre än 85 år kan den personen boka tid för 
vaccinering vid samma tillfälle som du. Exempelvis om du är 86 år men den du 
bor med är 78 år kan ni boka tid och vaccinera er i anslutning till varandra.   

Så här går det till 

1. Boka tid för din vaccination. Det gör du via webbplatsen 1177.se eller genom 
att ringa tidsbokningen. Läs mer om hur det går till i detta brev. I samband 
med att du bokar din tid väljer du också var du vill vaccinera dig. 
Bokningsbara tider finns tillgängliga utifrån tillgång på vaccin. Det är samma 
tider som erbjuds när du bokar digitalt eller via telefon. Om tiderna är slut när 
du ska boka, försök igen vid ett senare tillfälle. 

2. Fyll i hälsodeklarationen som du får med det här brevet. Den ska du ta med 
dig när det är dags för dig att få den första dosen vaccin. 

3. Kom till den vaccinationsmottagning du har valt och på den tid du har bokat. 
4. I samband med att du får din första dos vaccin får du en tid för din andra dos 

vaccin. Det bör gå tre eller fyra veckor mellan de båda doserna, beroende på 
vilket vaccin du har fått. 

5. När du har fått båda doserna av vaccinet dröjer det ungefär en vecka innan 
vaccinet ger dig ett bra skydd.  
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Boka via webbplatsen 1177.se   

På webbplatsen 1177.se hittar du säker och faktagranskad information om 

vaccin och hur vaccineringen går till. Där kan du också när som helst på 

dygnet boka din vaccinationstid eller boka om en redan bokad tid. Logga in 

och sök upp ”Regional vaccinationsenhet covid-19” under rubriken 

”regionen rekommenderar”. För att kunna logga in på 1177.se behöver du e-

legitimation, antingen BankID eller Freja eID Plus.  

Boka via telefon 010-831 80 70  

Du som saknar e-legitimation kan ringa Region Värmlands tidsbokning för 
vaccination mot covid-19 från och med den 17 februari. Vi besvarar också 
praktiska frågor som tid och plats för vaccination.  
Telefonnummer: 010-831 80 70. Telefontid: 8:00–16:00.  
 
Kom ihåg att fylla i hälsodeklarationen 

Fyll i bifogad hälsodeklaration och ta med till vaccinationsmottagningen. 
Om du svarar ”ja” på någon av frågorna behöver du ringa tidsbokningen för 
att boka tid. Du som använder blodförtunnande läkemedel behöver särskilda 
instruktioner inför din vaccination och behöver därför ringa. 
 
Här kan du vaccinera dig efter att du bokat tid 

Du kan välja att vaccinera dig på vilken vaccinationsmottagning du vill i 
Värmland. Orterna har valts för att så många som möjligt ska ha nära och 
för att distributionen av vaccinet ska fungera tryggt och effektivt. Rymliga 
lokaler har valts för att alla ska kunna hålla avstånd. 
 
Det är bra om du själv kan ordna din resa till närmaste 
vaccinationsmottagning, eller be någon om hjälp. För dig som inte har 
möjlighet till det kommer det finnas andra alternativ. Har du särskilda behov 
eller har frågor kring din vaccination kan du ringa vår tidsbokning för 
rådgivning så hjälper vi dig.  
 
 

Vaccinationsmottagningar
 
Arvika 
Ritz, Hamngatan 12 
Charlottenberg 
Ishallen, Skyttehallen, Tallmogatan 
Filipstad 
Vaccinationsmottagningen, 
Viktoriagatan 3 
Hagfors 
Vårdcentralen Hagfors, 
Sjukhusvägen 22 
Karlstad 
Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 
Löfbergs Arena, Norra infarten 79 
Kristinehamn 
Vaccinationsmottagningen, 
Skaraborgsvägen 4 

 
Likenäs 
Vårdcentralen Likenäs,  
Krokbacksvägen 1 
Sunne 
Allaktivitetshuset, Bergsvägen 1 
Säffle 
Vårdcentralen Säffle, Sundsgatan 1 
Torsby 
Valbergsängen Sporthotell, 
Valbergsvägen 12 
Årjäng 
Vårdcentralen Årjäng, Storgatan 35 
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Tänk på detta inför din vaccination 

• Ta med din legitimation och ifylld hälsodeklaration! 

• Ha gärna kortärmat eller lätt avtagbara kläder på överkroppen för att 
enkelt kunna få din spruta i överarmen. 

• Kom endast till mottagningen om du är fri från förkylningssymtom. Har 
du symtom bokar du om din tid. 

• Köbildning och trängsel utgör en risk för smittspridning. Vi ber dig 
därför att komma på utsatt tid och inte allt för lång tid i förväg. Överväg 
noga om du behöver ta med en närstående till vaccinationen.  

• Fortsätt följa råd och rekommendationer även när du vaccinerat dig. 
 

Mer information 

På webbplatsen 1177.se hittar du säker och faktagranskad information om 
vaccin och hur vaccineringen går till samt information på andra språk:  
1177.se/otherlanguages 

Se upp för bedrägeriförsök! 

Det har förekommit att personer har blivit utsatta för bedragare som ringer 
äldre personer och vill boka in en vaccinationstid. De kräver att du ska 
identifiera dig med bankdosa eller mobilt BankID. Vi på Region Värmland 
eller 1177 sjukvårdsrådgivningen ringer aldrig upp och begär 
inloggningsuppgifter eller att du via telefon ska logga in med bankdosa eller 
mobilt BankID. Vi ber dig heller aldrig att betala med Swish. Det är gratis 
att vaccinera sig mot covid-19. 
 
Välkommen att boka din tid! 

 

Lena Gjevert 
Hälso- och sjukvårdsdirektör  
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