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Hej,

Du får det här brevet eftersom du har en bokad tid för vaccination mot covid-19.

Du har fått en ny tid
På grund av färre leveranser vaccin tvingas Region Västmanland att skjuta upp redan bokade 
tider. För dig innebär det att din tid för vaccination av dos två har bokats om. Med det här 
brevet finns en kallelse med en ny tid inom tidsramen för att du ska få ett fullgott skydd 
mot sjukdomen.

Begränsat antal tider
Det kommer finnas ett begränsat antal tider för ombokning eftersom den styrs av tillgången 
på vaccin. Därför hoppas vi att du kan behålla tiden du har fått. 

Du bokar om tiden på 1177.se. Klicka på ”Vaccination mot covid-19 i Västmanland”, leta upp 
den vaccinationsmottagning du har en bokad tid och välj att boka om den. Där loggar du in 
med e-legitimation. Du kan även ringa vaccinationsbokningen på telefonnummer 
021-481 87 00, öppet vardagar 9–17.

Fortsätt följa de allmänna råden 
Det är viktigt att du fortsätter följa de allmänna råden även efter att du har vaccinerat dig. 
• Efter den andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot 

sjukdomen. 
• Det finns en liten risk att du får sjukdomen även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett 

hundraprocentigt skydd. 
• Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på 

dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk. 

Boka en sjukresa 
Fram till den 31 maj 2021 kan du som har en bokad tid för vaccination mot covid-19 
boka resa till och från ditt besök. Det gäller för dig som av hälsoskäl inte kan resa med 
kollektivtrafik eller egen bil. 

Boka en sjukresa genom att ringa beställningscentralen på telefonnummer 
020- 21 21 21 senast dagen före ditt planerade besök. Kostnaden för en enkel resa är 100 kr. 

Information och kontaktvägar
• Om vaccin och vaccinering läs på 1177.se. 
• Frågor om bokning läs på 1177.se eller ring 021-481 87 00. 
• Frågor om din hälsa ring 1177 Vårdguiden på telefon eller rådgör med din läkare.
• Information på andra språk läs på 1177.se eller ring Folkhälsomyndighetens telefonlinje 

om covid-19 på olika språk på 08-123 680 00 vardagar kl. 09:00-15:00.
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