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Vaccination mot covid-19 för dig som medarbetare 

Du är erbjuden vaccination mot covid-19 och har kanske frågor. Den här informationen kan 
förhoppningsvis svara på några av dina funderingar.  

Varför ska jag vaccinera mig mot covid-19? 
Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Det 
minskar även risken för att du smittar personer som kan bli allvarligt sjuka eller avlida i 
sjukdomen. Vaccin är ett viktigt verktyg för att bromsa spridningen av viruset i samhället. 
Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. 

Hur fungerar vaccinerna mot covid-19? 
Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Vaccinerna 
ger ett fullgott skydd ungefär en vecka efter andra dosen. Vaccinet ger dock inte ett 
hundraprocentigt skydd hos alla. Det gäller för alla vacciner. När många är vaccinerade, blir 
antalet personer som är mottagliga för viruset färre. Det innebär att risken för att bli smittad 
är lägre, även för dem som inte blivit immuna av vaccinet.  

Hur snabbt blir jag skyddad efter vaccination? 
Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd. Det tar 
ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd. 

Hur går vaccinationen till? 
Innan vaccinationen fyller du i en hälsodeklaration. En sjuksköterska ger vaccinet i form av 
en spruta i överarmen. Du får samma vaccintyp vid bägge tillfällena.  

Efter vaccinationen 
Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del 
kan få kortvarig feber, ont i huvudet och en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig 
reaktion i kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. 
Allergiska reaktioner är mycket ovanliga. Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen 
ska du kontakta 1177 så att dina symtom kan bedömas av hälso- och sjukvårdspersonal, 
oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte.  

Är vaccinet säkert? 
De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller 
som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna har studerats. 
Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare 
från många länder har samarbetat. Det har också satsats stora resurser på att ta fram vaccin. 
De myndigheter som godkänner nya läkemedel och vaccin fokuserar på att de administrativa 
processerna ska vara så korta som möjligt. Myndigheterna kommer löpande att utvärdera 
hur vaccinen fungerar. Kunskapen om vaccinen ökar också ju fler personer som får det.  

Måste jag vaccinera mig? 

Vaccineringen är frivillig, men rekommenderas eftersom det är ett viktigt verktyg för att 

stoppa pandemin.  

Ska jag vaccinera mig fastän jag har haft covid-19?  
Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Du ska känna dig helt 
återställd efter infektionen när du vaccinerar dig.  

 

Har du fler frågor prata gärna med din närmaste chef. Du kan även läsa mer om 

vaccination mot covid-19 på 1177.se. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsodeklaration--vuxna--vaccination-mot-covid-19/

