
INFORMASJON TIL DEG SOM MOTTAR KORONAVAKSINE I RISØR  

Før du mottar vaksinen ber vi deg svare på dette skjemaet og ta det med deg til vaksinasjonsstedet.  

NAVNET DITT: …………………………………………………………………………………… 

PERSONNUMMER: ………………………………………………………. 

Du kan ikke motta vaksine dersom du: 

 På vaksinasjonsdagen har forkjølelsessymptomer eller feber over 38 °C.  

 Venter på testsvar, er i karantene eller isolasjon grunnet koronasykdom.   

 Har gjennomgått koronasykdom for mindre enn 3 måneder siden.   

 Har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager.   

 Er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom. 

Svarer du JA på noen av spørsmålene under, bør det avklares før vaksinasjon om det trengs spesiell 

tilrettelegging. Kontakt lege hvis du er usikker. 

 JA NEI 

Har du mastcellesykdom?   

Har du på grunn av astma i løpet av det siste året fått minst 2 kortisonkurer eller vært 
innlagt i sykehus? 

  

Har du pga. astma hatt minst 3 av følgende symptomer siste 4 uker: 

 Symptomer på dagtid mer enn 2 ganger pr. uke 

 Våknet på natten 

 Behov for anfallsmedisin mer enn 2 ganger pr. uke 

 Begrensning i fysisk aktivitet 

  

Har du hatt allergisk reaksjon på denne vaksinen eller innholdsstoffene tidligere?   

Har du tidligere hatt alvorlig (livstruende) allergisk reaksjon på andre vaksiner, mat, 
medisiner eller annet? 

  

Har du økt blødningstendens?   

Har du kraftig redusert immunforsvar?   

Har du gjennomgått koronasykdom for mer enn 3 måneder siden?   

Ammer  du eller er du gravid?   
 

Du mottar i dag 0,3 ml av mRNA-vaksinen Comirnaty fra Pfizer. Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. 

Etter vaksinasjonen må du vente 20 – 30 minutter på vaksinasjonsstedet.  

Du får ny time om dose 2 på tekstmelding. Timen kan bli endret – da er det siste informasjon som gjelder. 

Du må møte til den neste timen. Hvis du blir syk den dagen, må du ringe vaksinetelefonen tlf. 913 68 776 

før kl. 12 på hverdager. Mennesker med alvorlig immunsvikt eller med immunsupprimerende behandling 

skal ha ny vaksine om 3-4 uker. Si ifra til oss hvis du tror du er i den gruppen.  

Informasjon om mottatt vaksine finner du på din side på helsenorge.no  

Les mer på www.fhi.no om 

 Virkning og bivirkninger av vaksiner.  

 Hvordan du skal forholde deg til smittevernrutiner og evt. karanteneregler 

 

Dette skjemaet ber vi deg oppbevare og ta med til dose 2 senere.  

http://www.fhi.no/

