
Nu är det ditt barns tur att erbjudas vaccin mot covid-19
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla barn som har fyllt 12 år - 15 år (födda 2006) ska erbju-
das vaccination mot covid-19. Med denna information erbjuds ditt barn möjligheten att vaccinera sig vid 
sin skola. Det är ett tryggt och tillgängligt alternativ. Om ditt barn inte fyllt 12 år ännu får vaccinationen 
vänta. Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri. Har du och barnet frågor så kan ni läsa mer på 1177.se, 
ringa 1177 telefonrådgivning eller vända er till skolsköterskan vid er skola.

Därför ska ditt barn vaccinera sig mot covid-19
Vaccin erbjuds både för att skydda barnet mot covid-19 och för att minska den påverkan som pan-
demin har på skolgång och fritidsverksamheter. Barnet erbjuds vaccin från Pfizer/Biontech som är  
godkänt från 12 år.

Om barnet tidigare fått en allergisk reaktion
De allra flesta med lindrigare allergi kan vaccineras på skolan. Svaren i hälsodeklarationen avgör var 
vaccinationen kan genomföras. Om ditt barn har en allergi eller om barnet fått en kraftig reaktion 
vid tidigare vaccination vägleder skolsköterskan på er skola barnet vidare.

Så kan barnet må efter vaccinationen
Barnet kan få ont på armen där vaccinet givits, känna sig trött och få huvudvärk. Barnet kan också 
känna sig frusen, må illa, få feber eller ont i lederna och musklerna. Detta är vanliga reaktioner och 
besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till 
två dygn. Det finns även några mycket sällsynta biverkningar så som inflammation i hjärtmuskeln.
Du kan läsa mer om sällsynta biverkningar på 1177.se.

Det går också att boka tid på vaccinationsmottagning
Ett komplement till att ditt barn vaccineras på skolan är att boka tid på någon av länets vaccinations-
mottagningar. Läs mer hur det går till och på 1177.se/stockholm.

Mer information om vaccination mot covid-19 på flera språk finns på 1177.se

Kom ihåg! 
Fyll i blanketten direkt och ta med den till skolan så snabbt som möjligt.
Ditt barn kan inte erbjudas vaccination på skolan om undertecknad blankett saknas.
Skolsköterskan kan behöva kontakta dig för att följa upp frågor i hälsodeklarationen.

Så här anmäler ni intresse för vaccination på barnets skola
• Fyll i hälsodeklarationen tillsammans med barnet.

• Underteckna samtyckesblanketten, båda vårdnadshavarnas underskrift krävs vid 
gemensam vårdnad. 

• Om vårdnadshavare inte samtycker till vaccination kan barn som fyllt 15 år fortfarande 
vaccineras om de bedöms mogna nog. Om barnet begär en mognadsbedömning väg-
leder skolsköterskan barnet vidare.

• Samtycket och hälsodeklarationen gäller för båda doserna. Meddela skolsköterskan 
om förutsättningarna för barnets hälsa ändras mellan doserna.

• Använd blanketten även för att meddela om ni inte vill att ert barn vaccineras på skolan. 
Det underlättar i planeringen.

• Barnet tar med sig ifylld samtyckesblankett tillbaka till skolan.

Du får denna information för att du har ett barn som är född åren 2009 – 2006, och som bor och går i skola 
i Stockholms län. Om ditt barn redan har vaccinerat sig mot covid-19 eller bokat tid för vaccination kan du 
bortse från denna information.


