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Fatbursgatan 18A, 118 54 Stockholm (Södermalm) 
 

Välkommen att boka tid via  

• E-post: kontakt@vaccinum.se 
eller  

• Telefon/sms 070 – 641 08 09 
 

Prislista vaccinationer och malariaprofylax. Priset i listan inkluderar medicinsk 
rådgivning. Alla priser är totalpris per dos. Kom ihåg att minderåriga under 

18 år som ska vaccineras alltid måste åtföljas av en vuxen vårdgivare. 

_____________________________________________________ 
Difteri, stelkramp och kikhosta (Boostrix®)  400 kr 
_____________________________________________________ 
Gula febern (Stamaril®)   550 kr 
 
Gula febern (intyg om undantag från vaccination) 200 kr 
_____________________________________________________ 
Hepatit A (Havrix®, Vuxen)   490 kr 
 
Hepatit B (Engerix B®, Vuxen)   390 kr  
 
Hepatit A och B, vuxna (Twinrix® Vuxen)      610 kr 
 
Hepatit A och B, barn (Twinrix® Paediatric)  490 kr 
 
Hepatit A och B, barn (Ambirix®)   490 kr 
_____________________________________________________ 
Influensa      295 kr 
Till vissa personer (riskgrupper, gravida) erbjuds  
kostnadsfri vaccination under influensasäsongen.  
_____________________________________________________ 
Kolera (Dukoral®)        295 kr 
_____________________________________________________ 
Lunginflammation (Pneumovax®)     390 kr 
_____________________________________________________ 
Lunginflammation (Prevenar®)     850 kr 
_____________________________________________________ 
 
 



Med reservation för prisjusteringar 
Gäller fr o m 1 april 2019 

 

Malaria 
Läkarrådgivning och recept på tabletter mot malaria: 
- i samband med vaccination        200 kr 
- annars     350 kr 
_____________________________________________________ 
Mässling och påssjuka (Priorix®)   480 kr 
_____________________________________________________ 
Malaria 
Läkarrådgivning och recept på tabletter mot malaria: 
- i samband med vaccination        200 kr 
_____________________________________________________ 
TBE vuxna (FSME-Immun®)   390 kr 
 
TBE barn (FSME-Immun Junior®)     390kr 
_____________________________________________________ 
Tyfoid (injektion) (Typhim Vi®)   360 kr 
_____________________________________________________ 
Bältros (Zostavax®) För recept och injektion  350 kr 
Detta vaccin mot bältros (Herpes zooster) är godkänt för personer 
50 år eller äldre. Vaccinet kan skrivas ut på recept och då gäller 
högkostnadskortet/frikort för läkemedel.  
 
Så här går det till: 
Du bokar tid på mottagningen för läkarbesök. 
Om inga medicinska hinder föreligger (kontraindikationer) får du  
ett recept för att hämta ut vaccinet på apotek. Du betalar 350 kr  
vid detta tillfälle för läkarens bedömning och receptförskrivning  
och sjuksköterskans injektion av vaccinet när du kommer tillbaka  
till mottagningen. På apoteket får du betala för själva vaccinet.  

 
 


