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80+ får andra påfyllnadsdos mot covid-19 
 

Om du är född 1942 eller tidigare så kommer du att få ett brev i 

mars, med ett erbjudande om att vaccinera dig med en andra 

påfyllnadsdos (dos 4) mot covid-19. 

 

Om du är registrerad i appen Alltid öppet så får du ett sms när det är dags 

att boka din vaccination. 

 

– Den andra påfyllnadsdosen ska tas tidigast fyra månader efter den 

första påfyllnadsdosen, dos 3, säger Magnus Thyberg, 

vaccinsamordnare i Region Stockholm. 

– En fjärde dos stärker och förlänger skyddet mot covid-19, så jag 

rekommenderar verkligen dig att ta den, när du får erbjudandet. 

Hur får jag snabbast en tid? 

 

– Om du bokar dig via appen Alltid öppet så går det fort. Om du ska 

boka dig via en vårdcentral, så kan det ta lite längre tid, säger 

Magnus Thyberg. 

Du som bor på särskilt boende och du som har hemsjukvård kommer 

erbjudas vaccination via din vårdgivare. Om du har hemtjänst, så kommer 

du få information av din kommun. 

 

Hur ska jag tänka om jag har tagit tre doser och dessutom varit 

sjuk i covid-19? 

 

– Vi vet inte hur länge skyddet från sjukdomen varar, så därför 

rekommenderar jag att du tar vaccindoser när du erbjuds dem. Men 

inte när du är sjuk, så klart, utan då väntar du tills du är frisk, säger 

Magnus Thyberg. 

Bör jag som äldre vara orolig för några särskilda biverkningar? 

 

– Det är ett väldigt välbeprövat vaccin. Det har getts mer än en miljard 

doser inom EU av de här vaccinerna. 
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– De biverkningar som har upptäckts är, jämfört med sjukdomens 

allvarlighetsgrad, milda. Det vanligaste är att du kan känna lite 

smärta i armen och sjukdomskänsla, men det brukar gå över fort.  

Hur ska jag tänka om jag bara tagit få doser eller inte ens fått en 

första dos? 

 

– Det är aldrig för sent att börja. Och är du i den här målgruppen så 

har du en ofantlig nytta. Smittspridningen är väldigt hög i samhället 

fortfarande. Att skaffa sig ett grundskydd är väldigt viktigt, säger 

Magnus Thyberg. 

 

FAKTARUTA: Så bokar du en tid för en andra påfyllnadsdos 

 

Det finns två sätt att boka en tid:  

 

Via appen Alltid öppet 

Om du sedan tidigare är registrerad i appen, så kommer du få ett sms när 

det är dags att boka andra påfyllnadsdosen. 

 

Appen Alltid öppet kan laddas ner här:  

 

För iPhone: https://apps.apple.com/se/app/alltid-

%C3%B6ppet/id1334019160 

 

För Android-telefoner: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.slso.app4us&hl=sv&gl=

US 

 

Via telefonbokningen 

Telefonbokningen har nummer 08-428 429 30 och är öppen alla dagar 

08.00-19.00.  

 

För telefonbokning på andra språk än svenska, se telefonnummer här:  

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/lungor-och-

luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--

coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/telefonbokning/ 
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