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Karmøy kommune startet med vaksinering 6. januar. Vaksinen er gratis og frivillig.
For å bli innkalt til vaksinering, må du være registrert. Det gjør du med denne knappen på kom
munens nettside:

Hvis du ikke har tilgang til denne knappen, kan du bruke følgende internettadresse (url):
https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/485141/login
For å registrere deg trenger du bankID eller bankID på mobil. Dersom du selv ikke har det, kan du
få hjelp av verge eller pårørende som kan bestille time for deg.
Denne brukerveiledningen er laget for deg som vil ha en forholdsvis grundig gjennomgang. De
fleste vil greie å finne ut av dette uten noen bruksanvisning.

Bruk av BankID

Når du kommer inn på løsningen blir du bedt
om å logge deg på med bankID eller bankID.
det skjer omtrent som når du bruker nettban
ken.

Hvem vil du registrere?

Det første du får spørsmål om når du kommer
inn på portalen, er hvem du ønsker å bestille
vaksinering for. Du kan for eksempel registrere
dine foreldre, dine barn eller noen du er verge
for.
Hvis det er for deg selv, er det greit. Da har du
allerede logget inn, så systemet vet hvem du er.
Skal du registrere for noen andre, må du vite
personnummeret, fornavn og etternavn, og du
må oppgi hvilken relasjon du har til vedkom
mende.
Du kan registrere for en person du er
• foreldre/foresatte for
• barn av
• verge for
• fullmektig for
• arbeidsgiver til
• institusjonsleder for
På samme måten kan du få hjelp av personer i
de samme rollene.

Administrative spørsmål

Så blir du bedt om å svare på noen administ
rative spørsmål. Det dreier seg om hva slags
bil du ønsker komme til vaksineringen med.
Det er fordi en ønsker at flest mulig kommer
til vaksineringen kommer i bil, slik at vaksinen
kan settes gjennom vinduet. Hvis du ikke har
bil eller kan bli kjørt av noen, kan du ta kontakt
med koronatelefonen 52 81 23 60, så finner vi en
løsning.
Det kan kanskje se litt rart ut at du først etter å
ha oppgitt hva slags bil du har, blir bedt om å
registrere deg på koronavaksinelista.
Det kommer av det er flere kommuner som bru
ker samme opplegget og at spesielle spørsmål
for enkelte kommuner må legges først.
Legg merke til at det også er ønskelig å registre
re personer som ikke ønsker vaksine, slik at en
unngår å bruke ressurser på å forsøke å få tak i
disse ved en seinere anledning.

Bosted og fastlege

De spørsmåla som gjelder bosted og fastlege er
de som vises til høyre:
Er du folkeregistrert i Karmøy kommune? Hvis
nei: Er du midlertidig bosatt i Karmøy kommu
ne?
Videre: Bor du på sykehjem? Hvis nei:
Bor du i omsorgsbolig?
Har du fastlege i kommunen?
Oppgi hvem.
Og der etter: Ønsker du å bli kontaktet på et
annet telefonnummer enn det som eventuelt er
registrert gjennom BankID? I så fall: Oppgi det.

Problemer med å komme
deg til vaksinasjonsstedet?

Her krysser du av for ja eller nei, så blir du kontaktet
nærmere om hvordan vaksineringen da vil foregå.

Generell kartlegging

Så følge en del spørsmål om din arbeidssituasjon og
der etter om din helsetilstand.
Er du helse- eller pleiepersonell med pasientnær kontakt?
Har du en kritisk samfunnsfunksjon? Hvis ja: Oppgi
hvilken.
Så bes du oppgi høyde og vekt.
Er du gravid? (mulig å hoppe over)
Røyker du? (mulig å hoppe over)

Utdypende spørsmål om din helse

Så følger en lang rekke spørsmål om din helse
som har betydning for om du hører til i de prio
riterte gruppene:
Tidligere smittet av korona?
Har du hatt hjerneslag?
Bruker du blodfortynnende medisin?
Videre en rekke sykdommer og tilstander og
noen spørsmål om medisiner som kan ha betyd
ning (forsetter på neste side).

Send inn registreringen

Da skal alle spørsmål være besvart, og du kan
sende inn registreringen og gå videre.

Personvern

Når du er ferdig med å regis
trere deg, blir du også bedt om
å bekrefte at du har lest do
kumenter om personvern for
løsningen.

Personlig PIN-kode

Du får også mulighet til å
legge inn en personlig kode
som gjør det enklere å logge
deg inn i løsningen ved seinere
anledninger.

Bekreftelse

Når du har trykket på «Send
inn..», skal du få en slik bekref
telse på telefonen som du har
oppgitt nummeret til:

Hvis du gjør feil?

Hvis du sliter

Og hvis du kommer på at du
har sendt inn skjemaet med
feil - eller noe endrer seg under
veis, kan du bare bruke lenken
på første side for å starte på
nytt. Da må du riktig nok fylle
ut alt på nytt, men det ar ikke
så mange minuttene.

Kommer til servicetorget på
telefon 52 85 75 00. For å få
hjelp til å registrere deg til
koronavaksine taster du 1.

Du kan hele tida pile deg tilba
ke i skjemaet (pil til venstre for
«Innsjekking» oppe i venstre
hjørnet) for rette opp ting du
kommer på at du har svart feil
på.

Det er hjelp å få. Finner du
ikke ut av dette på egenhånd
eller sammen med folk du har
rundt deg, kan du ringe ser
vicetorget i Karmøy kommune.
Der treffer du veiledere som er
trent på å hjelpe innbyggerne
med slike ting.

