
Bivirkninger av vaksinen 
All vaksinering kan gi bivirkninger. Sånn er det også med 
koronavaksinen. Etter å ha fått vaksinen lager kroppen  
forsvar mot viruset. Når kroppen lager dette forsvaret, kan 
man få symptomer som likner på de symptomene man får 
hvis man får koronasykdom. Dette kalles bivirkninger.  

Hva er bivirkningene?
Bivirkninger kan være hodepine, tretthet, feber, vondt  
i muskler og ledd. Noen kan også få vondt på stikkstedet. 
Bivirkningene vil ofte bare vare i 1-2 dager.   

Hvem får bivirkninger? 
Omtrent halvparten av de som får vaksinen kan få slike 
bivirkninger i ulik grad, de fleste får veldig milde symptomer. 
Hvis man får alvorlige symptomer, skal man kontakte  
fastlege eller legevakt.

Mer om vaksinen i Fredrikstad kan du finne her:  
www.fredrikstad.kommune.no/vaksine

Ring vår vaksinetelefon på 69 38 11 08 (tast 3)  
om du har spørsmål eller trenger hjelp.

I Fredrikstad kan du sette deg i vaksinekø ved å gå til  
www.fredrikstad.kommune.no/vaksine. 

Da trenger du BankID som identifikasjon.  
Du vil få innkalling når det er din tur.

 

Ring vår vaksinetelefon på 69 38 11 08 (tast 3)  
om du har spørsmål eller trenger hjelp.

 

Mer om vaksinen i Fredrikstad kan du finne her:  
www.fredrikstad.kommune.no/vaksine

Koronavaksine på 1-2-3
Jo flere som vaksinerer seg, dess raskere 
kan vi åpne opp samfunnet igjen
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Koronavaksine på 1-2-3

Om koronavaksinasjon

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19

Hvordan skjer vaksineringen?

Hvor godt virker vaksinen? 

Alle som anbefales vaksinen får tilbud.

Det er gratis. 

Vaksinen beskytter mot covid-19.

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. 

Noen koronavaksiner må gis 2 ganger 
med noen ukers mellomrom.  

Si fra om du er gravid, har allergi, bruker 
medisiner, er syk eller har hatt covid-19.

De fl este får beskyttelse mot covid-19 
innen 1-2 uker etter de er ferdig vaksinert.

Følg smittevernrådene selv om du er 
vaksinert.
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Vaksinen lærer kroppen å kjenne igjen 
og å beskytte seg mot koronaviruset.  

Innholdet i vaksinen forsvinner raskt ut 
av kroppen. 

Men kroppen husker hvordan den kan 
forsvare seg mot viruset.

Kontakt lege eller annet helsepersonell 
hvis du får uvanlige, kraftige eller
langvarige symptomer etter vaksinasjon.

Hvis du ønsker mer detaljert informasjon om koronavaksine, se Folkehelseinstituttets nettsider: 
https://www.fhi.no/kvp  

Hvordan virker vaksinen?

Bivirkninger

Uvanlige bivirkninger

Vaksinen er testet i store studier på mange 
tusen mennesker. Vanlige bivirkninger er:

• Vondt på stikkstedet
• Trøtthet
• Hodepine
• Vondt i kroppen
• Frysninger og feber

Disse bivirkningene er ubehagelige, men
går over etter få dager.

*

*Vaksinen inneholder ikke bestanddeler av svin eller andre næringskomponenter.


