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Du som bor i ett hushåll där du eller någon du bor med har hemtjänst 
eller hemsjukvård erbjuds nu att vaccinera dig mot covid-19. 
Erbjudandet gäller också dig som bor på ett LSS-boende. 

Vaccination sker på vaccinationsmottagningar 
Du erbjuds att vaccinera dig på en av länets 14 tillfälliga vaccinationsmottagningar. 
Vaccinationsmottagningarna bemannas av personal från länets vårdcentraler. Du 
hittar en lista på alla vaccinationsmottagningar i slutet på det här brevet. 

Tidsbokning för vaccination via 1177.se  
På 1177.se hittar du säker och faktagranskad information om vaccin och hur 
vaccineringen går till. Där kan du också när som helst på dygnet boka din 
vaccinationstid eller boka om en redan bokad tid. För att kunna logga in  
på 1177.se behöver du en giltig e-legitimation.  

Tidsbokning för vaccination via telefon 021-481 87 00 
Du kan också boka tid genom att ringa tidsbokning för vaccination. Där kan 
du också få svar på praktiska frågor runt vaccinationen. Behöver du medicinsk 
rådgivning ringer du som vanligt 1177 Vårdguiden på telefon på nummer 1177. 

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.

Du behöver fylla i en hälsodeklaration innan du vaccinerar dig
Hälsodeklarationen finns att ladda ner och skriva ut på 1177.se. Den finns också 
att fylla i direkt på vaccinationsmottagningen. Ta gärna med en egen penna för att 
minska smittspridningen.

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.  

Har du symtom bokar du om din tid på 1177.se eller 021-481 87 00 
• Ha lätt avtagbar klädsel på överkroppen för att enkelt kunna få sprutan i armen 
• Köbildning och trängsel utgör en risk för smittspridning. Vi ber dig därför att 

komma på utsatt tid och inte allt för lång tid i förväg



Här kan du vaccinera dig
Du kan vaccinera dig på vilken vaccinationsmottagning du vill men du bör ta  
dos ett och två på samma mottagning.

Arboga
Vaccinationsmottagning 
Medborgarhuset  
Ahllöfsgatan 5

Hallstahammar
Vaccinationsmottagning Folkets hus 
Folkets hus, Parkgatan 24

Fagersta och Virsbo
Vaccinationsmottagning Folkets park, 
Aspvägen 27

Kungsör
Vaccinationsmottagning  
Kungsörs vårdcentral,  
Torsgatan 12 A 

Köping
Vaccinationsmottagning Folkets hus, 
Västeråsvägen 9

Vaccinationsmottagning Forumteatern, 
Västra Långgatan 2 

Norberg
Vaccinationsmottagning Folkets hus, 
Järnvägsgatan 53 

Sala
Vaccinationsmottagning
Kungsängsgymnasiet, 
Gymnasiegatan 1-3, C-huset 

Skinnskatteberg
Vaccinationsmottagning 
Skinnskattebergs vårdcentral, 
Kyrkvägen 1

Surahammar
Vaccinationsmottagning
Surahammars vårdcentral, 
Köpmangatan 25

Västerås
Vaccinationsmottagning
Bäckby torg, 
Välljärnsgatan 492 

Vaccinationsmottagning
Gallerian, 
Kopparbergsvägen 13 

Vaccinationsmottagning
Servicehälsan, 
Legeringsgatan 2 

Vaccinationsmottagning
Öster Mälarstrand, 
Ankargatan 4 


