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Detta gäller för dig som bor i eller besöker Halland 
under coronapandemin 

Det finns regler du måste följa  

Alla som är i Sverige har ansvar för att inte sprida covid-19. 

Det gäller både personer och företag. 

 Stanna hemma vid symtom 

 Träffa bara de du bor tillsammans med, eller några få vänner  

 Håll avstånd till andra, undvik trängsel 

 Res smittsäkert 

 Arbeta hemifrån så ofta du kan 

 Tvätta händerna noga och ofta 

Information om sjukdomen covid-19 

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om sjukdomen covid-19 och vad 

du kan göra för att undvika att bli smittad av covid-19 eller smitta andra. Informationen 

finns på många språk.  

Information about COVID-19 in other languages on the Public Health Agency of 

Sweden's website 

Lämna prov för covid-19 om du har symtom 

Boka tid för provtagning om du har symtom på covid-19. Det kostar ingenting.  

För dig som har svenskt personnummer och e-legitimation 

Provtagningen gör du själv vid särskilda provtagningsplatser. Du måste boka tid.  

Så bokar du självprovtagning 

1. Logga in på 1177.se. 

 

Vuxna 

Logga in på 1177.se – Självprovtagning covid-19 
 

Ombud för barn 6-12 år 

Klicka på ditt barns namn när du loggat in. Välj Alla övriga tjänster och sedan Boka 

självprovtagning covid-19 

Logga in på 1177.se - Självprovtagning covid-19 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/
https://m09-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/451
https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml
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Ungdomar 13-17 år 
Logga in på 1177.se - Självprovtagning covid-19 

 

2. Beställ provtagning. 

3. Välj provtagningsplats.  

4. Boka tid.  

Så går självprovtagningen till 

1. Kör helst egen bil till provtagningsplatsen, annars cykla, gå eller kom med annat 

färdmedel där du åker själv.  

2. Stanna där du blir anvisad av personal eller skyltar. 

3. Du måste ha med dig giltig ID-handling. Det är också bra att ha med handsprit, 

pappersnäsdukar och, om du har, en liten spegel. 
4. Om du kör bil ger personalen dig provtagningspaketet genom din öppna bilruta. 

Kommer du på cykel, går eller liknande sker provtagningen utomhus.  

Så får du provsvar 

Du får svar inom några dagar i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Medan du väntar på 
provsvaret ska du hålla dig hemma. Blir du sämre ring 1177 för råd eller kontakta din 

vårdcentral. Vid akut sjukdom ring 112. 

För dig som inte har svenskt personnummer eller e-legitimation 

Om du inte har svenskt personnummer, e-legitimation eller av annan anledning inte kan 

boka tid via 1177.se kan du ringa Pandemimottagningen på tfn 010-476 19 13 för 

provtagning. Pandemimottagningen finns i Halmstad och Varberg. Du kan också kontakta 
en vårdcentral för att få hjälp med provtagning.  

 Provet tas på Pandemimottagningen eller vårdcentralen 

 Du måste ha med dig giltig ID-handling 

 Du får hjälp att ta provet. Provet tas i svalg och näsa 

 Provet kostar inget 

Så får du provsvar 

Mottagningen där du gjorde provet ringer dig och lämnar provsvaret. De ringer enbart om 

provet visar att du har covid-19. Du får svar inom 3 vardagar. Medan du väntar på 

provsvaret ska du hålla dig hemma. Blir du sämre ring 1177 för råd eller kontakta en 
vårdcentral. Vid akut sjukdom ring 112. 

Om du blir sjuk och behöver vård  

När du behöver vård ska du kontakta din vårdcentral för att boka en tid.  

Om du har symtom på covid-19 kontakta vårdcentralen innan du kommer. 

Behöver du akut vård ring 112.  

https://m09-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/451
https://www.1177.se/Halland/hitta-vard/?st=99181a77-ec00-4837-971b-2480b427755d&nearby=false&s=distance&g=ChIJK_ODRKHoT0YRS8g5yI8zSmo&lat=56.672256000000004&lng=12.8548864&location=Hallands+l%C3%A4n&caretype=V%C3%A5rdcentral&q
https://www.1177.se/Halland/hitta-vard/?st=99181a77-ec00-4837-971b-2480b427755d&nearby=false&s=distance&g=ChIJK_ODRKHoT0YRS8g5yI8zSmo&lat=56.672256000000004&lng=12.8548864&location=Hallands+l%C3%A4n&caretype=V%C3%A5rdcentral&q
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Vårdcentraler i Halland 

Vaccination mot covid-19 

Vaccinationen startar vid årsskiftet och pågår under 2021 i hela Sverige. Vaccinet är gratis 

och de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.  

Just nu pågår planering för hur vaccineringen ska gå till i Halland. Uppdaterad information 

finns på 1177.se/Halland  

Vaccination mot covid-19 

 

https://www.1177.se/Halland/hitta-vard/?st=99181a77-ec00-4837-971b-2480b427755d&nearby=false&s=distance&g=ChIJK_ODRKHoT0YRS8g5yI8zSmo&lat=56.672256000000004&lng=12.8548864&location=Hallands+l%C3%A4n&caretype=V%C3%A5rdcentral&q
https://www.1177.se/Halland/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-119396

