
I takt med att vi nu får tillgång till vaccin mot den nya 
infl uensan A(H1N1) så kan vi nu börja vaccinera. Det 
fi nns fl era anledningar till att du bör vaccinera dig:

1. För att undvika att du själv blir sjuk

2. För att undvika att smitta andra (till exempel människor  
 med nedsatt immunförsvar eller spädbarn som inte kan  
 vaccineras)

3. För att minska risken för att många samhällsviktiga   
 funktioner drabbas på grund av omfattande sjuk-
 frånvaro (till exempel sjukvården, räddningstjänsten,   
 polisen) 

VI VACCINERAR NÅGRA I TAGET
De allra fl esta blir inte sjukare av nya infl uensan än 
vad de blir av en vanlig infl uensa. Men precis som vid 
säsongsinfl uensa riskerar vissa människor att bli allvarligt 
sjuka med svåra komplikationer. Tillhör du någon av 
nedanstående grupper så får du förtur. Det innebär att du 
vaccineras under de tre första veckorna. 

De grupper som har en ökad risk för allvarlig sjukdom 
om de smittas med den nya infl uensan är de som är/har:

 blodtryck)

 behandling med läkemedel t ex cellgifter)

 neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

samt

TILLHÖR DU EN RISKGRUPP?
Är du osäker på om du tillhör någon av riskgrupperna? 

andra hand kontaktar du din vårdcentral eller ringer 

sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Du kan 

också läsa mer på 1177.se/vgregion Det är helt gratis att 

vaccinera sig.

HAR DU BARN SOM INGÅR I RISKGRUPPERNA?

 de tillhör en riskgrupp

 en riskgrupp vaccineras i första hand på barn- och  

 ungdomsmedicinsk mottagning alternativt på 

 ske på barnmottagning på sjukhus

 där barnet får sin vård/går på kontroller eller   

 sjukvårdsrådgivningen på 1177

ÄR DU GRAVID?
Då kommer du att erbjudas vaccination via mödra-

hälsovården. Gravida får vaccin före den övriga 

befolkningen, eftersom de också är en riskgrupp.

RISKGRUPPER VÄLKOMNA FRÅN DEN 19 OKTOBER!
Från den 19 oktober välkomnar vi dig som tillhör någon 

av riskgrupperna här ovan. För att du inte ska behöva 

vänta i onödan uppmanar vi dig att komma till din 

vårdcentral enligt följande planering.

VECKA 43:

VECKA 44:

VECKA 45:

oavsett ålder välkomna att vaccinera sig. 

OBS – LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA!
Själva vaccinationen kan ske i annan lokal än vårdcentralen 

– och på särskilda tider! För exakt besked se i första hand 

vårdcentral och i tredje hand ring Sjukvårdsrådgivningen 

på 1177. Är du osäker på vilken som är din vårdcentral så 

Eftersom vaccinet kommer till Sverige lite i taget så är 

det möjligt att åldersfördelningen ovan kan komma att 

detta!

TÄNK PÅ…
… att det kan uppstå väntetider när många vill vaccinera 

sig samtidigt! Ta med en god bok och förbered dig på att 

få vänta en stund. 

MER INFORMATION

 eller din vårdcentral 

NU INLEDS 
VACCINATIONEN 
MOT NYA INFLUENSAN. 
VI BÖRJAR MED 
RISKGRUPPERNA.


