Guide till Boka/Avboka tid för vaccin mot covid-19
(Guide to book or cancel an appointment for vaccine)

Boka tid
Öppna webbsidan Boka eller avboka tid
för vaccination mot covid-19 i Örebro
län på 1177.se och klicka på BOKA TID
FÖR DOS 1 AV VACCIN MOT COVID19.
Choose BOKA TID FÖR DOS 1 AV
VACCIN MOT COVID-19 to book an
appointment.

Om du tillhör målgrupp för vaccination,
godkänn villkoren och klicka på
BEKRÄFTA.
Click on BEKRÄFTA to be able to book.

Välj vaccinationsmottagning för att
boka tid online.
Select vaccination clinic to book an
appointment online.

Välj Vaccination covid-19 dos 1
för syfte och besökstyp. Klicka på
Nästa.
Select Vaccination covid-19
dos 1. Click on Nästa.

Välj tid, grön ruta betyder ledig tid.
Select time, a green box.

Fyll i dina uppgifter. Klicka på
Nästa.
You can choose an English
version.

Fyll i din Hälsodeklaration. You can choose an English version.
Hälsodeklarationen finns översatt till andra språk på Folkhälsomyndighetens sida: Albanska,
Arabiska, Bosniska, kroatiska, serbiska, Bulgariska, Dari, Engelska, Finska, Franska,
Meänkieli, Nordsamiska, Persiska/farsi, Polska, Romani kelderash, Romani lovari,
Rumänska, Ryska, Somaliska, Spanska, Tigrinja, Turkiska. (pdf)

Klicka på Spara.
Click on Spara. (Save booking)

Din bokning är nu genomförd. Du kommer få ett sms som bekräftelse. Spara din
bokningskod om du behöver avboka din tid.
Your booking is now
completed. You will receive
an SMS confirmation. Note
the booking code if you
need to cancel your
appointment.

Avboka tid

Cancel the appointment

Du måste ha din bokningskod till hands för att kunna avboka.
För att omboka tid, ring 019-602 80 00.
You need your booking code to be able to cancel the appointment. If you need to rebook
your vaccination appointment, call 019-602 80 00.

Öppna webbsidan Boka eller avboka tid för
vaccination mot covid-19 i Örebro län på 1177.se. Välj
AVBOKA VACCINATIONSTID FÖR DOS 1 ELLER 2
Cancel vaccination appointment. Choose AVBOKA
VACCINATIONSTID FÖR DOS 1 ELLER 2

Välj den dos du vill avboka
Cancel vaccination appointment dose 1 or 2.

Välj mottagning där du har din
bokade tid.
Select vaccination clinic.

Skriv in mobilnummer och bokningskod. Koden fick du i din bokningsbekräftelse via sms.
Klicka på Öppna.
Fill in mobile phone number and booking code. Open booking by Öppna.

Klicka på Ta bort bokning för att
avboka din tid.
Click on Ta bort bokning to

cancel the appointment.

Boka ny tid för vaccination av dos 2
För att omboka din vaccinationstid för dos 2 måste du ringa 019-602 80 00.
To rebook your vaccination appointment, call telephone number 019-602 80 00.

