
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA
Studiematerial – information om vaccination mot covid-19



Hej!
 
Det här är ett studiematerial med information om  
vaccination mot covid-19. 

Materialet innehåller:

1. En film där Hans Fredlund, tidigare smittskyddsläkare vid  
Region Örebro län, svarar på frågor om vaccinering mot covid-19. 

2. Frågor att diskutera.

3. Var du hittar mer information om covid-19 och vaccinering.

Studiematerialet kan till exempel användas i undervisning inom 
Svenska för invandrare (SFI), vuxenutbildning och i studiecirklar. 

Materialet har tagis fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län 
och Region Örebro län i mars 2021. 

Titel: Skydda dig själv och andra. Studiematerial 
  – information om vaccination mot covid-19

Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med Region Örebro län. 

Kontaktperson: Josefine Eklund Länsstyrelsen i Örebro län  
och Helena Sundberg Region Örebro län.

Publikationsnummer: 2021:6. Länsstyrelsen i Örebro läns publikationsserie 

Illustrationer: Länsstyrelsen i Örebro län 
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Så här använder du materialet

1.

1. Titta på filmen

2. Diskutera och reflektera

3. Här finns mer information

För att se filmen på  
Länsstyrelsens hemsida: 
- scanna QR-koden med

din mobilkamera eller
KLICKA HÄR

Skydda dig själv och andra: Hans Fredlund, tidigare smittskyddsläkare vid Region 
Örebro län, svarar på frågor om vaccinering mot covid-19. Längd: 5:53 minuter.  
Producent: Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med Region Örebro län. 

3.
.
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Diskutera och reflektera

2. Vad tyckte du om filmen? 

Finns det frågor som du inte har fått svar på? 

Är du orolig för att bli sjuk av vaccinet? 

Om du är osäker på om du ska vaccinera dig, varför är du det? 

Hur kan du hjälpa till att sprida information om vaccineringen?

Om någon vill ha pengar 
för att vaccinera dig 
mot covid-19 är det 

någon som vill lura dig.



3.

 
Här finns  
mer information

Frågor och svar om 
vaccination mot covid-19 

Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB)- Krisinformation.se

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden - Vaccination mot 
covid-19 Region Örebro län

Webbsidor med information 
på olika språk

Folkhälsomyndigheten

1177 Vårdguiden

Informationsverige.se

Lättlästa hemsidor - även 
med teckenspråk

Om covid-19: Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) - Krisinformation.se 

Om vaccin: Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) - Krisinformation.se

Trossamfund med telefonnummer  
att ringa

Myndigheten för stöd till trossamfund

Information på flera 
språk via telefon
Telefonnummer som du kan ringa för att få  
information om coronaviruset. Information ges på 
språken: svenska, engelska, arabiska, somaliska, 
persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, 
kroatiska, serbiska och spanska.

Telefonnummer 08-123 680 00  
öppet vardagar klockan 9–15.

Alla frågor har inte ett svar.  
Information om covid-19 och 
vaccineringen kan ändras 
snabbt. Missa inte våra viktiga 
länkar och telefonnummer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccin
https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19/
https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-region-orebro-lan/
https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-region-orebro-lan/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/
https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/#section-121220
https://www.informationsverige.se/sv
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages/lattlast1/tb21-vaccin-lakemedel-och-behandling-ll
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages/lattlast1/tb21-vaccin-lakemedel-och-behandling-ll
https://www.myndighetensst.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv-aktuellt/2020-01-17-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset.html
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Tack för din uppmärksamhet!

Region Örebro län 
Box 1613 

701 16 Örebro 
019-602 70 00 

www.regionorebrolan.se 

Länsstyrelsen i Örebro län 
Stortorget 22 
701 86 Örebro 
010-224 80 00 
www.lansstyrelsen.se/orebro




