
Koronavaksine 
Til deg som nettopp har fått 
vaksine mot covid-19 

Mer informasjon 
Hammerfest kommunes koronatelefon 

 Har du spørsmål om korona og vaksine? 
 Lurer du på hva som gjelder i Hammerfest? 

Du kan ringe Hammerfest kommunes informasjonstelefon om korona. 

 484 09 779 

Telefonen er åpen på hverdager fra 08 til 15. 

Se også våre nettsider: 
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Etter koronavaksinering 
Hva skjer nå? 
Når du nettopp har fått vaksinen, må du sitte i ro i 20 minutter i 

vaksinelokalet, slik at du kan observeres av helsepersonell. Dette 

er fordi noen få personer kan få allergiske reaksjoner på 

vaksinen. Hvis dette skulle skje, kan vi gi deg rask og god 

behandling mot disse reaksjonene. Etter at du har sittet i ro i 

20 minutter, kan du gå hjem og leve som normalt – med de 

smittevernrestriksjoner som måtte gjelde for tiden. 

Vil jeg få bivirkninger av vaksinen? 
De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. Andre vanlige 

bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, 

leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter 

dose 2. De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter 

vaksinering og går over i løpet av et par dager. Bivirkninger er 

sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. 

Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som 

først kommer til syne lang tid etter vaksinering. Dersom du 

opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du 

tror skyldes vaksinen, bør du kontakte din fastlege eller annet 

helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å 

melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker 

skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via 

helsenorge.no 

Vaksinen gis i to doser med omtrent seks 
ukers mellomrom 
Hvis du akkurat har fått første dose av vaksinen, vil du bli innkalt 

til ny vaksinering med dose nr. 2 om omtrent seks uker. 
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