
 

Vaccinationserbjudande till personal  

inom äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård 
Vaccinationen mot covid-19 börjar 11 januari och nu kan du som arbetar inom äldreomsorg, 

hemtjänst eller hemsjukvård boka tid för din vaccinering. 

Bokning av vaccinationstid  
Du kan boka din vaccination på en av 14 vaccinationsmottagningar i länet. Utgångspunkten är att du 

som medarbetare bokar din egen tid för vaccination på 1177.se men i undantagsfall är det din chef 

som bokar tid åt dig. I så fall får du information om det i samband med den här informationen.  

För att boka tid själv besöker du 1177.se/vaccination-vastmanland. Där väljer du vaccinationsplats 

och klickar på boka tid. Logga in med e-legitimation. 

Vaccinationen sker vid två olika tillfällen 
Du behöver två doser för att få ett bra skydd och det ska gå tre eller fyra veckor mellan de två 

doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Du får en ny tid för dos två vid det första 

vaccinationstillfället. 

Det tar ungefär en vecka efter andra dosen innan du har ett bra skydd mot sjukdomen. 

Bra att veta inför vaccinationen 
• Du kan bara boka tid åt dig själv 

• Du måste ha med dig giltig ID-handling 

• Kom endast till mottagningen om du är fri från förkylningssymtom, boka annars om din tid 

på 1177.se eller via tidsbokningen för vaccination 

• Kom på utsatt tid för att undvika köbildning 

• Ha lätt avtagbar klädsel på överkroppen för att enkelt kunna få din spruta i armen 

• När du vaccineras ska du samtidigt lämna in en ifylld hälsodeklaration som du hittar på 

1177.se/vaccination-vastmanland.  Skriv gärna ut din hälsodeklaration redan idag, fyll i den 

och ta med den till ditt bokade besök. Om du inte har möjlighet att skriva ut 

hälsodeklarationen kommer du få en att fylla i på plats. Ta då gärna med en egen penna 

Hälsodeklaration samt mer information finns på 1177.se  
På 1177.se finns säker och faktagranskad information om vaccin och vaccinationen. På 

1177.se/vaccination-vastmanland hittar du också länkar till Folkhälsomyndighetens Hälsodeklaration 

samt deras informationsblad Till dig som ska vaccinera dig mot covid-19.  

  



Tidsbokning för vaccination via telefon  
Från och med 18 januari kan du som saknar e-legitimation få hjälp med tidsbokning genom att ringa 
Region Västmanlands tidsbokning för vaccination på nummer 021-481 87 00.  

Här kan du vaccinera dig  
Välj den vaccinationsmottagning som ligger närmast dig.  

• Arboga vaccinationsmottagning, Medborgarhuset 

• Hallstahammar vaccinationsmottagning, Folkets hus 

• Fagersta vaccinationsmottagning, Folkets hus 

• Kungsör vaccinationsmottagning, Kungsörs vårdcentral  

• Köping vaccinationsmottagning, Folkets hus 

• Köping vaccinationsmottagning, Forumteatern  

• Norberg vaccinationsmottagning, Folkets hus 

• Sala vaccinationsmottagning, Kungsängsgymnasiet  

• Skinnskatteberg vaccinationsmottagning, Skinnskattebergs vårdcentral  

• Surahammar vaccinationsmottagning, Surahammars vårdcentral 

• Västerås vaccinationsmottagning, Bäckby torg 

• Västerås vaccinationsmottagning, Gallerian  

• Västerås vaccinationsmottagning, Servicehälsan 

• Västerås vaccinationsmottagning, Öster Mälarstrand  
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