Koronavaksinering av barn og unge mellom 12 - 15 år
Oslo kommune vaksinerer nå barn og unge mellom 12-15 år.
Husk at foresatte må samtykke til vaksinasjon og fylle ut
egenerklæringsskjemaet på vegne av barnet.
Om koronavaksine
Det er frivillig å la barnet sitt vaksineres mot covid-19.
Vaksinering mot koronavirus (covid-19) bidrar til å redusere risiko for å bli syk og beskytter de som kan bli
alvorlig syke, samtidig som det reduserer smittespredning.
Barn mellom 12-15 år vil bli tilbudt vaksinen fra Pfizer (Comirnaty®), som er godkjent til bruk fra 12 år og
oppover. I første omgang vil denne aldersgruppen kun få tilbud om én vaksinedose. Vaksinen inneholder ikke
levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon.
Bivirkninger kan oppstå 1-2 dager etter vaksinasjon, men er som oftest milde/moderate og går over etter noen
dager. De vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter,
frysninger, leddsmerter og feber. Mer informasjon om vaksinen finnes på fhi.no.
Vaksinering på skolen eller vaksinesenter
Bydelen samarbeider med ungdomsskolene om vaksinering.
Ved enkelte skoler vil elevene gå samlet til vaksinesenteret, og ved andre skoler vil det bli gjennomført
vaksinering på skolen. Nærmere informasjon kommer fra skolen.
Fra 20.09.21 vil det være mulig å ta vaksinen på vaksinesenter via drop-in, for de som ikke skal/ønsker å
vaksineres via skolen. Dette tilbudet er ikke i samarbeid med skolen, men må benyttes på eget initiativ. Drop-in
gjelder også for elever født i 2009 som har fylt 12 år, men som ikke går på ungdomsskole.
Foresatt(e) må samtykke til vaksinering
Alle barn og unge under 16 år, må ha samtykke fra foresatt(e) før de kan vaksineres. Ved felles foreldreansvar
må begge samtykke. Barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres
helse.
Foresatt(e) kan i samråd med barnet avgjøre om de foretrekker vaksinering via skolen eller selv benytte seg av
drop-in på vaksinesenteret.
Samtykkeskjemaet (1) og egenerklæringsskjema (2) må fylles ut og medbringes til vaksinering.

(1) Samtykkeskjema
Jeg/vi ønsker at barnet mitt/vårt vaksineres mot covid-19:
Barnets navn: __________________________________

Fødselsdato: ______________________

Foresatt 1:

Foresatt 2:

Fullt navn (skriv tydelig): _________________________

Fullt navn (skriv tydelig): _________________________

Telefonnummer: ___________________________________

Telefonnummer: ___________________________________

Underskrift: _________________________________________

Underskrift: _________________________________________



Kryss av her hvis du har foreldreansvaret alene

(2) Egenerklæringsskjema for koronavaksine
Når barnet skal vaksineres mot koronavirus er det viktig at de som skal vaksinere får relevant informasjon om
barnets helsetilstand. Foresatte må fylle ut skjemaet på vegne av barnet.
NB! Husk å ta med ferdig utfylt skjema til vaksinetimen
Opplysninger om barnet som skal vaksineres
Etternavn, fornavn:
Fødsels- og personnummer/
D-nummer:
Opplysninger om foresatt(e)
Etternavn, fornavn:
Fødsels- og personnummer/
D-nummer:
Telefonnummer:
Informasjon om barnet sin helse
1.

Er barnet ditt isolert på grunn av koronasmitte nå?
Hvis ja, skal barnet ikke ha koronavaksinen. Barn mellom 12-15 år anbefales ikke å
vaksineres etter gjennomgått infeksjon.

2.

Har barnet ditt hatt korona?
Hvis ja, skal barnet ikke ha koronavaksinen. Barn mellom 12-15 år anbefales ikke å
vaksineres etter gjennomgått infeksjon.

3.

Er barnet ditt i karantene fordi hun/han er nærkontakt, har vært på reise eller venter
svar på koronatest?
Hvis ja, da må barnet vente til karantenetiden er avsluttet før hun/han kan vaksineres.
Noen barn får test istedenfor karantene. Hvis hurtigtesten er negativ kan man
vaksineres mot koronavirus.

4.

Føler barnet ditt seg syk og har feber? (38 grader eller mer).

Ja

Nei

Hvis ja, da må barnet vente til hun/han er frisk, uten tegn til forkjølelse eller feber før
hun/han kan vaksineres
5.

Har barnet ditt økt blødningstendens pga. bakenforliggende sykdom?
Hvis ja, er det avklart med barnet sin lege om hun/han skal ha vaksine?
Har barnet ditt blødersykdom og behandles med koagulasjonsfaktor?
Hvis ja, bør barnet vaksineres samme dag som siste dosering med koagulasjonsfaktor.
(De som har økt blødningstendens pga. blodfortynnende medisiner kan vaksineres som
normalt).

6.

Har barnet ditt tidligere opplevd anafylaktisk sjokk? Anafylaktisk sjokk er en kraftig
allergisk reaksjon som krever akutt helsehjelp, og er utløst av for eksempel medisiner,
vaksiner eller mat.
Hvis ja, da må barnet vaksineres på vaksinasjonssenteret med lege til stede og vente i
1 time etter vaksinasjonen. Kontakt vaksinesenteret for å bestille time.

7.

Har barnet ditt nylig fått andre vaksiner, som influensavaksinen, HPV eller lignende?
Hvis ja, når?
Det bør gå minimum 7 dager mellom vaksiner.

Dersom man er gravid i 1.trimester må man avklare med sin lege om man skal vaksineres mot koronavirus eller
ikke. De som er gravide i 2. og 3. trimester, og de som ammer, kan vaksineres som normalt.

