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Vård- och omsorgspersonal prioriteras för 
vaccination mot covid-19 

Varför ska jag vaccinera mig mot COVID-19?
Covid-19 kan orsaka allvarlig sjukdom. Det fi nns inget sätt att 
veta hur svårt just du kommer att drabbas. Om du blir sjuk kan 
du också sprida sjukdomen vidare till andra, till exempel familj, 
vänner, kollegor eller de du vårdar. Tidig tillgång till vaccin 
är viktigt för att värna om hälsan och säkerheten för dig som 
personal inom vård och omsorg. Vaccinet mot covid-19 har visat 
sig vara effektivt mot att få covid-19 och det har också visat sig 
skydda mot allvarlig sjukdom om du skulle få covid-19 ändå.

Kan vaccinet ge mig covid-19?  
Nej, vaccinet orsakar inte covid-19. Vaccinet innehåller inte det virus som orsakar 
sjukdomen. Vaccinet hjälper din kropp att skapa ett skydd mot sjukdomen. Det 
tar några veckor innan ditt immunförsvar har bildat ett skydd (antikroppar) mot 
covid-19. Om du skulle insjukna i covid-19 direkt efter att du vaccinerat dig beror 
det inte på vaccinet utan att du kan ha blivit smittad precis innan eller precis efter 
du tagit ditt vaccin. 

Kommer sprutan att göra ont eller göra mig sjuk?
Vissa personer kan bli lite ömma i armen där man fått sprutan, känna muskelvärk, 
trötthet eller få lite feber. Dessa reaktioner är ett tecken på att kroppen 
reagerar och arbetar med att skapa ett skydd mot viruset som orsakar 
covid-19. För de allra fl esta går dessa symtom över på några dagar. 

Ska jag vaccinera mig även om jag redan 
haft covid-19?
Ja, du bör vaccinera dig då du kan bli smittad av covid-19 
mer än en gång. Även om du får ett naturligt skydd mot 
sjukdomen efter att ha haft covid-19 vet vi i dagsläget inte 
hur länge man har detta skydd. Vaccination är ett bra och 
säkert skydd mot covid-19. 

Behöver jag fortfarande 
använda skyddsutrustning 
(munskydd och visir) efter att 
jag vaccinerat mig?
Ja. Vi lär oss mer och mer om viruset och om sjukdomen och 
hur det sprids. I dagsläget är det viktigt att vi fortsätter att 
använda de redskap vi har för att skydda andra och undvika 
smittspridning så som att använda munskydd och visir, hålla 
avstånd och vara noggrann med handhygien och basala 
hygienrutiner.

Mer information om vaccination för covid-19 kan du hittar du på 
Vårdgivarguiden.se sök efter ”Frågor och svar om vaccination mot 
covid-19 för medarbetare i kommunal vård och omsorg”.

Vill 
du ställa 

frågor eller ha 
information på annat 

språk (engelska, arabiska, 
somaliska, persiska, dari, 
tigrinja, amarinja, ryska, 

bosniska, kroatiska, serbiska 
eller spanska) ring: 
08-123 680 00

(vardagar 9-12 
och 13-15).


