
Exempel på personer som kan vara svåra att nå med 

erbjudande om covid-19-vaccination är personer som:

Befinner sig i hemlöshet

Saknar nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige 

(så kallade papperslösa)

Är asylsökande 

Befinner sig i prostitution

Har låg tillit till myndigheter och hälso- och 

sjukvård.

Vilka grupper jobbar vi särskilt 
med inom jämlik vaccination?



Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvården och 

därför också för att utföra vaccinationen mot covid-19.

Kommuner, trossamfund, civilsamhälle m.fl. når många personer 

och kan sprida information om vaccinet, de kan även informera om 

tid och plats för vaccination på platser som vi planerar för 

tillsammans.

Vilka är vi som samarbetar för att möjliggöra 
vaccination?



Före besök från mobilt vaccinationsteam sprider verksamhet/mötesplats 

information om:

1. Info om tid och plats för vaccination. Exempel: Dela ut och sätt upp anslag. 

2. Fakta om vaccination för att det ska kännas tryggt att vaccinera sig:

• Vad händer i kroppen? Hur går vaccineringen till? Om jag inte har ID-

handling?

Detta beskrivs i faktablad och i filmer på flera språk.

• Skriv ut och fyll i: hälsodeklaration

Hur sprider olika verksamheter information 
om mobil vaccination?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-vaccinerar-dig-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsodeklaration--vuxna--vaccination-mot-covid-19/


Vaccination mot covid-19 är det bästa sättet att förebygga svår, livshotande sjukdom.

De vaccin som används är godkända. 

Vaccinering mot covid-19 är gratis. Det gäller både personer som vistas 
i Sverige permanent eller tillfälligt. 

Även de utan id-handling kan vaccineras och vem som vaccineras är sekretessbelagt.

Tid och plats för vaccination.

Faktablad om att alla som bor i Sverige och är över 18 år erbjuds gratis vaccination mot covid-
19 och att man inte behöver vara svensk medborgare. Även info om vad som gäller om man 
saknar Id-handling, personnummer eller samordningsnummer och vill vaccinera sig. 

Detta behöver alla få veta:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-saknar-svensk-id-handling-om-vaccination-mot-covid-19/


Tre veckor efter första dosen har du ett skydd mot allvarlig sjukdom.

Du kan röra dig friare i samhället. 

Du behöver inte isolera dig även om någon närstående har covid-19. 

Isolera dig även om du bara är lite sjuk. 

Fortsätt att tvätta händerna ofta.

Hur kan du leva efter första vaccinationsdosen?

För ett bättre skydd, som håller 
tillräckligt länge, ta påfyllnadsdos 

när det är dags.



08-123 680 00 vardagar 9-12 och 13-15. Av Folkhälsomyndigheten

Engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, 

serbiska och spanska.

Exempel på frågor som besvaras: Vad är coronavirus? Hur smittar det, hur skydda sig och förhindra 

smittspridning? Vaccinering? Finns mediciner? Mer information på olika språk?

Svenska 010-473 94 30 vardagar 7-16. Av Västra Götalandsregionen

Arabiska 011-473 00 22  Persiska 011-473 00 23  Somaliska 011-473 00 24. Tolkar finns för fler språk.

Ingen tidsbokning och svar på medicinska frågor ges inte.

Affisch att skriva ut och sätta upp om telefonstödet ovan

Telefonstöd för vaccinationsfrågor

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/95de4d98-daf4-4f61-9421-8bd46af1f96d?a=false&guest=true


Tolk ska användas när personen inte förstår eller kan uttrycka sig i den 

utsträckning som behövs för en säker och god vård. 

Vaccinations-teamet vänder sig till Tolkförmedling Väst för bokning av 

telefontolk, tolk på plats eller akutbokning

Rätten till tolk

https://www.tolkformedlingvast.se/
https://tfv.tolkformedlingvast.se/emergency-booking


För att fakta ska blir rätt är det bra om mediefrågor hanteras av Västra Götalandsregionen 

och övriga organisationer i samverkan.

Vid mediekontakter kan du alltid få råd genom att mejla presstjansten@vgregion.se.  Hit 

kan även media hänvisas.

Förslag på svar till media om du blir kontaktad:

”- Kontakta Västra Götalandsregionens samordnare Kristine Rygge eller Anna Hedman, via 

presstjänstens mejl ovan. Kvarstår frågor därefter så kan du återkomma till: (ange er egen 

utsedda talesperson)”

”- Vi berättar aldrig när och var vaccinering sker för att värna om patientsekretessen.”

Hur samordnar vi mediafrågor?

mailto:presstjansten@vgregion.se


Har du frågor eller tips om hur vi bättre kan nå ut med erbjudandet om 

vaccination mot covid-19 eller för att göra en intresseanmälan om mobil 

vaccination? Kontakta covid-19@vgregion.se

Informationsmaterial för jämlik vaccination - Vårdgivarwebben Västra 

Götalandsregionen (vgregion.se)

Kontaktuppgifter till VGR kring arbetet med jämlik 
vaccination 

mailto:covid-19@vgregion.se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/kampanjinformationsmaterial/informationsmaterial-for-jamlik-vaccination/

