
Tack för att du vaccinerat dig! 
Du har fått din första vaccination mot covid-19, men du behöver två doser för 
att skyddet ska bli så bra som möjligt. På vaccinationskortet som du fått står det 
vilket vaccin du fått och när du ska ha dos 2. 

Så bokar du dos 2  
Du som bokade dos 1 digitalt via webbplatsen 1177.se kan nu boka dos 2 på  
samma sätt. För att boka dos 2 med rätt tidsintervall behöver du veta vilket  
vaccin du fått. Detta framgår av ditt vaccinationskort från dos 1, eller i e-tjänsten 
Journalen på 1177.se.  
 Du kan även välja att ta dos 2 vid en drop-in-mottagning. Tider och platser 
hittar du på 1177.se/Gavleborg. Ta med vaccinationskortet och legitimation.

Vanliga biverkningar av vaccination  
Du kan få en mild ömhet och rodnad på huden där du fått din injektion. Andra 
biverkningar efter vaccination är lätt feber, förkylning och/eller muskelvärk. Om 
du får biverkningar som oroar dig ska du kontakta din hälsocentral, eller ringa 
1177 för medicinsk rådgivning. 

Registrering av din vaccination  
Din vaccination noteras i din journal. Vaccinationer mot covid-19 registreras även i 
det nationella vaccinationsregistret. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess. 

Hur lång tid tar det innan jag har ett skydd mot covid-19? 
Efter den andra dosen tar det 1–2 veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.

Vaccin
räddar

liv

Fortsätt att skydda dig och andra 
Stanna hemma om du behöver, till exempel om du har symtom på 
covid-19. Det gäller även när du är vaccinerad eller har haft sjukdomen. 
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