
Coronavirus vaccinationer 
 
Coronavirus vaccinationer pågår inom välfärdskoncernens område. 
 
Pfizer-BioNtech eller Moderna kommer att ges som ett boostervaccin till personer under 
65 år som har fått AstraZeneca. I annat fall kommer boosterdosen att ges med samma 
vaccin som det första. Det rekommenderas att personer över 65 år fortsätter 
vaccinationskursen med ett tidigare coronavaccin om det inte finns någon medicinsk 
barriär för dess användning. Om du har fått ett Astra Zeneca-vaccin och inte vill ha ett 
Astra Zeneca-vaccin som en booster, kan du också välja ett mRNA-vaccin (Moderna eller 
Pfizer-BioNtech). Om klienten väljer ett annat vaccin kommer han eller hon att avsätta 
ytterligare en tid för boostervaccination. 

Vaccinationer för företagshälsokunder främst från deras egen arbetshälsa. 

 Kontrollera vaccinationspunkterna i sote-centren här 

 Kontrollera vaccinationsplatserna för företagshälsovården här 

Vaccination består av två doser av vaccinet, varav en ges 12 veckor efter det första 
vaccinet. Tiden för båda vaccinationerna bokas samtidigt. Om det behövs kan tiden för 
boosterdosen skjutas upp med en vecka (11-13 veckor efter den första vaccinationen). Det 
rekommenderas att besöka samma plats med boostervaccinet. 

Vi rekommenderar att du gör en elektronisk bokning via länkarna nedan. Om en 
medborgare har ett säkerhetsförbud i befolkningsregisteruppgifterna kan varken eService 
eller elektronisk bokning användas. Vaccination är frivillig och kostnadsfri. 

Elektronisk bokning för en äldre person är möjlig genom e-transaktion för en person. En 
närstående person kan också hjälpa den äldre att göra en elektroniskt bokning. Du kan 
också boka tid genom att ringa ditt eget sote-center. 

 

Förbereder sig för vaccination 

Kom inte till vaccinering om du har feber, andningssymtom eller magbesvär. Avboka vid 
behov den tilldelade tiden. Vaccinationen ges överst på överarmen, så bär kläder där 
överarmen är lätt att exponera. Ta med ditt identitetskort (körkort eller FPA-kort är också 
giltigt). För att undvika trängsel är det viktigt att inte komma in i väntrummet för tidigt. Så 
du kommer vid den överenskomna tiden. Efter vaccination är uppföljningstiden 15 minuter, 
eller om du tidigare har haft en anafylaktisk reaktion på något vaccin eller läkemedel är 
uppföljningstiden 30 minuter. Var beredd på detta enligt ditt schema. Klienten kan inte 
välja det vaccin som ska användas och inget annat alternativt vaccin kan ordineras av en 
läkare. Det enda undantaget från detta är en allvarlig allergi mot något av 
vaccinhjälpmedlen. 

Länkar till tidsbeställningar hittar du här: paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-
koronarokotuksista 

https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/sote-keskusten-rokotuspisteet/
https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/tyoterveyshuollon-ajanvaraus/
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter/utrattande-av-arenden-for-en-annan-person
https://paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista/kysymyksia-ja-vastauksia-koronarokotuksista/
https://paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista/kysymyksia-ja-vastauksia-koronarokotuksista/


Vaccinationer från Sote-proffs 

Koncernens personal och Wellamo-kunder bokar tid vid vaccinationsplatsen för Päijät-
Häme centralsjukhus. Andra, till exempel anställda hos en privat tjänsteleverantör, bokar 
tid för sin egen arbetshälsa. Sote-personal som inte tillhör specifikt definierade kritiska 
vårdgrupper får sin vaccination på vaccinationsskiftet för sin egen åldersgrupp från sin 
egen arbetshälsa. 

Kontrollera vaccinationsplatserna för företagshälsovården här 

 

Avbokning eller omplanering 

Om du inte an komma till vaccinering är det viktigt att du avbokar den tilldelade tiden. 
Elektroniskt bokad tid kan avbokas via det elektroniska bokningssystemet. Om den 
elektroniskt bokade tiden annulleras per telefon förblir den inställda tiden synlig i det 
elektroniska bokningssystemet. Tiden som är reserverad per telefon kan endast annulleras 
per telefon. Vid vaccinationspunkten kommer boostertiden som sjuksköterskan bokat att 
avbokas eller överföras per telefon. 

Tidsöverföring: avboka de bokade tiderna först och boka nya tider. 

 

Vaccinernas säkerhet 

De använda vaccinerna är kända för att vara mycket effektiva för att förhindra symtomatisk 
coronasjukdom, och i synnerhet allvarliga former av sjukdomen. Hittills finns det relativt lite 
information om hur väl vaccinationer förhindrar infektion och infektivitet. Därför är 
rekommendationerna för åtgärder hittills desamma för både vaccinerade och icke-
vaccinerade individer. 

https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/tyoterveyshuollon-ajanvaraus/

