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Så här bokar du tid för vaccination i
Jämtland Härjedalen
Du kan boka tid på olika sätt, genom att logga in på 1177.se och genom att ringa ett
särskilt telefonnummer. För att boka tid genom att logga in på1177.se behöver du
ett svenskt telefonnummer och en e-legitimation. När du loggat in på 1177.se är all
text på svenska.
Du som saknar svenskt personnummer eller e-legitimation ska ringa ett särskilt
telefonnummer för att boka tid. Det särskilda telefonnumret är 063-14 22 50.
Du som inte pratar svenska kan ha rätt till tolkning till ditt språk för att få information
och boka vaccination. Tala om att du behöver språktolk när du ringer för att boka tid
för vaccination. Tala även om vilket språk det gäller. Då försöker personalen att ta
kontakt med en tolk som kan delta i samtalet. Ta gärna hjälp av någon som du
känner om du själv inte kan be om tolk på svenska eller engelska.

Så här bokar du tid via 1177.se
•

Välj en hälsocentral och klicka på den. Du kan välja vilken hälsocentral du
vill.

•

Klicka på länken Boka tid för vaccination mot covid-19 som finns
under rubriken Våra e-tjänster.

•

Skriv ditt personnummer och välj vilken sorts e-legitimation du vill logga in
med.

•

Läs igenom texten och se till att du förstår vad som står i texten. Klicka
sedan på Fortsätt. Då kommer du till en sida där du ska svara på några
frågor. När du har svarat på frågorna ska du klicka på Nästa.

•

Du kan klicka på Boka tid om du tillhör en grupp som kan boka tid för
vaccination nu. Därefter kan du se om det finns någon ledig tid att boka.

•

När din bokning är klar så får du en bekräftelse. Där står det vart du ska åka
för att få vaccinationen.

Så här bokar du tid via bokningstelefonen

Ring till telefonnummer 063-14 22 50. Då får du instruktioner om hur du bokar tid
för vaccination.
Telefonnumret 063-14 22 50 är bara till för bokning av tid för vaccination. Du kan
inte ringa dit och ställa frågor om sjukdomen covid-19. Om du har frågor om
sjukdomen covid-19 så kan du läsa mer här på 1177.se eller ringa till
telefonnummer 1177. Du kan inte boka tid för vaccination på telefonnummer 1177.
Du kan heller inte ringa till din hälsocentral för att boka tid för vaccination.
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Om du inte kan komma till din bokade tid

Du ska inte vaccinera dig om du är sjuk och har symtom på covid-19. Då ska du
avboka din vaccinationstid och istället lämna prov för att se om du har sjukdomen.
Så här avbokar du av din tid om du har bokat den via telefon:
• Ring 063-14 22 50 och välja alternativet Avboka tid.
• Tala in ditt namn, personnummer och vilken tid du vill avboka.
• Sedan kan du ringa telefonnummer 063-14 22 50 och boka in en ny tid
längre fram.
När du ringer är all information som du hör på svenska. När du ska boka ny tid kan
du tala om att du behöver språktolk. Tala även om vilket språk det gäller.
Så här avbokar du din tid om du har bokat den via 1177.se:
• Logga in på 1177.se med e-legitimation. När du har loggat in är all text på
svenska.
• Gå in under Bokade tider. Där ser du din vaccinationstid. Klicka på din
bokade tid för att komma vidare till avbokningen.

