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Information till dig som bor på servicehus eller vårdboende 

Förberedelserna för vaccination mot Covid-19 är i full gång. Vi förstår att det finns många 

frågor om detta.  

Vilka kommer att erbjudas vaccin först? 

Folkhälsomyndigheten har gjort en prioriteringsordning för vilka personer som ska erbjudas 

vaccin först. När vaccinet kommer till Sverige och i sin tur till Östergötland är det de perso-

ner som har det allra största behovet av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka i covid-19 som 

får de första doserna. 
 
Följande grupper erbjuds vaccination först – och i följande prioriteringsordning om voly-

merna är begränsade: 
 

 Personer som bor på särskilda boenden för äldre (servicehus eller vårdboenden)  

 Personer som bor på andra särskilda boende och är 70 år och äldre 

 Personer som har hemtjänst eller hemsjukvård 

 Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer i gruppen ovan. 

 Personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst. 

 Övriga personer som är 70 år och äldre 

 Övrig personal inom hälso- och sjukvård 

 Övriga personer i riskgrupper 

 Övrig befolkning 18-69 år  

 
Det är frivilligt att vaccinera sig och det kostar ingenting att göra det. 

När kan jag vaccinera mig? 

I nuläget är det flera datum som figurerar. Tidsplanen för vaccinationen följer den turordning 

som är satt av Region Östergötland. Enligt denna kommer Linköpings kommun att börja 

vaccinera tidigt i processen. Exakt när detta inträffar är ännu inte klart, men det kan bli redan 

under december. Starten för vaccinering beror på ett antal faktorer, och beslutas av Region 

Östergötland.  

Du kommer att få information från ansvarig sjuksköterska och/eller verksamhetschef på ditt 

boende när du har möjlighet att bli vaccinerad. 
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Hur går vaccinationen till?  

Vaccinationerna genomförs på ett coronasäkert sätt av ansvarig sjuksköterska på boendet el-

ler av en annan legitimerad sjuksköterska. Läkare kommer att finnas närvarande vid vacci-

nationstillfället.  

Frågor om vaccinet 

Om du har frågor om vaccinet, eventuella biverkningar med mera kan du hitta mer informat-

ion på följande hemsidor: 

 Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se/ 

 1177 www.1177.se/Ostergotland/ 

Du kan också ringa 1177. 

Om du som boende har frågor om vaccinationen kan du vända dig till ansvarig sjuksköterska 

på boendet.  

Med vänlig hälsning, 

Linköpings kommun  

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/
https://www.1177.se/Ostergotland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/

