
Vaccination mot covid-19
Lathund för information till invånare



Vaccination mot covid-19

Riskgrupp 60 – 64 år 60 – 64 år Riskgrupp 18 – 59 år

Personer med tillstånd 
som innebär svårigheter 
att följa råd om 
smittskyddande åtgärder

För att det ska bli tydligt för invånaren vilken målgrupp de själva 
tillhör (eller inte tillhör) och var de kommer att bli vaccinerade krävs 
att samtliga verksamheter som vaccinerar alltid har aktuell 
information kring sin del av vaccineringen

50 - 59 år 18 – 49 år

Kvarvarande inom fas 1 Kvarvarande inom fas 2
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Observera att indelningen i faserna kan ändras. Följ alltid senaste indelning i Nyhetsbrev covid-19 



Information kring vaccineringen till invånare ska finnas på 

Vaccinatörens sida i Hitta vård på 1177.se

‒ I den ”gula rutan”. Informationen förs in i 
Katalog i Väst (KiV)

‒ Lathund för Tillfällig information i KiV

‒ och i andra tillämpliga attribut i KiV så länge 
det inte krockar med befintlig information i 
den ordinarie verksamheten

Vaccinatörens egen webbplats

Andra digitala och analoga kanaler 
vaccinatören brukar använda för 
information till invånare/patienter/kunder

Informationen ska vara

aktuell, och uppdateras vid ändringar

tydlig och strukturerad, men ändå

så kortfattad som möjligt

Tips! 

Ha gärna en plats med den samlade 
informationen och länka till er sida i 
Hitta vård på 1177.se eller er egen 
webbplats 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e9cdab6d-27b5-4461-b6c0-a897f834e5b3/HV_Tillf%c3%a4llig_information_f%c3%b6r_privata_v%c3%a5rdgivare.pdf?a=false&guest=true


Vilken målgrupp/-er vaccinatören vaccinerar just nu

Hur, var och på vilka sätt man kan 

▪ boka tid samt 
▪ avboka eller omboka en tid man redan har bokat 

▪ digitalt och/eller på telefon

▪ telefonnummer för att boka, av-/omboka tid

Geografisk plats för vaccineringen

▪ tydligt angiven adress

▪ vägbeskrivning till platsen, och på plats om det behövs

Vaccinatören ska vara sökbar med verksamhetskod 2029 –
Vaccination mot covid-19 i Hitta vård på 1177.se.

‒ Vårdcentraler har verksamhetskoden sedan tidigare. 

‒ Lathund för Verksamhetskod - se sidan 7

Webbadress till den samlade informationen

Informationen ska innehålla

+ Information om att

ha med giltig legitimation

ha med en ifylld hälsodeklaration

bära kortärmat

man ska stanna kvar i minst 15 
minuter efter vaccinationen

är bra om den är med här, alternativt att 
den ges vid bokningstillfället då det är 
begränsat med plats

Tips! Kolla om ni redan har koden 2029?

Gå till 1177.se och klicka på Hitta vård

Sök fram er enhet

i sökträfflistan står Vaccinerar mot covid-
19, och

på er egen sida finns under Aktuellt –
Vaccinera dig mot covid-19



Informationen kan läggas i attributet Tillfällig information i KiV. Om all 
information inte får plats kan även information läggas i attributet 
Verksamhetsbeskrivning som visas under ”Om oss” i Hitta vård på 
1177.se (hänvisa invånaren ”till Om oss längre ned på sidan”). 

Observera att 
det får plats cirka 1.000 tecken i rutan Tillfällig information
det inte går att formatera text (fetstil eller länkar, etc)
det inte går att göra nya stycken med hjälp av radmatningar

Varje förvaltning och privata vårdgivare inom vårdval har egna KiV-
administratörer som kan uppdatera information i KiV
Privata vårdgivare utanför vårdval som inte själva kan lägga in eller 
ändra information i KiV får hjälp av 
▪ ekonomi.privera@vgregion.se

Information i Katalog i Väst, KiV

Lathund Tillfällig information

Hur man gör och tips och trix för 
att få text i flera stycken mer 
överskådlig för läsaren.

mailto:ekonomi.privera@vgregion.se
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e9cdab6d-27b5-4461-b6c0-a897f834e5b3/HV_Tillf%c3%a4llig_information_f%c3%b6r_privata_v%c3%a5rdgivare.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e9cdab6d-27b5-4461-b6c0-a897f834e5b3/HV_Tillf%c3%a4llig_information_f%c3%b6r_privata_v%c3%a5rdgivare.pdf?a=false&guest=true


vilken/vilka målgrupp/-er man vaccinerar

om det är Västra Götalandsregionens egna avtalade enheter inom

▪ primärvård eller

▪ specialistsjukvård

privata vårdgivare inom vårdval

externa leverantörer för vaccination eller

och så klart oavsett geografisk placering i regionen

Alla vaccinatörer ska ha tydlig information oavsett



Alla vårdcentraler som vaccinerar mot covid-19 
har redan verksamhetskod 2029

Externa leverantörer som ska vaccinera mot 
covid-19 får vid uppstarten hjälp av 
ekonomi.privera@vgregion.se att lägga in koden

Vårdenheter som kallar till vaccination mot covid-
19 på sjukhus kan också lägga in verksamhetskod 
2029.

Vid frågor kring Hitta vård och hur man fyller i
information i KiV – hittavard@vgregion.se

Verksamhetskod i Katalog i Väst

1. Gå till fliken Verksamhet i KiV
2. Om 2029 – Vaccination mot Covid-19 inte finns 

med i rutan till höger
3. Sök fram kod 2029 i listan – den ligger allra längst 

ned
4. Klicka på Lägg till 
5. Spara och stäng
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mailto:ekonomi.privera@vgregion.se
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Frågor om Hitta vård på 1177.se kan ställas till: 

▪ epost hittavard@vgregion.se

▪ webb vgregion.se/hitta-vard

mailto:hittavard@vgregion.se
https://www.vgregion.se/hitta-vard

