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Erbjudande om vaccination mot covid-19  
 
Nu kan barn från 12 år vaccineras mot covid-19. Du som 
vårdnadshavare behöver lämna samtycke. Hälsodeklarationen 
behöver också besvaras, gör det redan nu! Vaccinationen är gratis 
och kommer att erbjudas via skolan.  

Du som får det här brevet är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört 

i Värmland, med födelseår 2006–2009.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för barn och ungdomar 

från 12 år. Barnet ska ha fyllt 12 år för att få vaccinet. Den som ännu inte 

fyllt 12 år kommer att erbjudas vaccin vid ett senare tillfälle.  

 

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig och kostnadsfri. Vaccinationen 

består av 2 doser som ges med ungefär en månads intervall. Läs mer i det 

bifogade faktabladet Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller 

äldre från Folkhälsomyndigheten. 

Skolan informerar om tid och plats för vaccination 

Skolan kommer att informera om tid och plats för vaccination mot covid-19.  

Fyll i samtyckesblankett och hälsodeklaration 
 – och ta med till skolsköterskan 

Lämna ifylld samtyckesblankett och hälsodeklaration i ett stängt kuvert till 

skolsköterskan så snart som möjligt. Barn som ännu inte fyllt 12 år kan 

gärna lämna in samtycke och hälsodeklaration redan nu. 

Skolsköterska kommer att öppna kuvertet och se till att det är komplett ifyllt 

så att vaccineringen kan fungera så smidigt som möjligt. Ingen övrig 

personal på skolan tar del av dessa uppgifter. Inga uppgifter om 

vaccinationen sparas på skolan efter att vaccinationen är genomförd. 

Samtyckesblankett behöver lämnas 

Det behövs samtycke från båda vårdnadshavare för att barn ska få vaccin.  

I vissa fall kan dock barnet själv ta beslut om vaccination. Vaccinatören gör 

då en individuell bedömning av om barnet har nått sådan mognad att hen 

själv kan samtycka till vaccinationen, en så kallad mognadsbedömning. I 

första hand är mognadsbedömning aktuellt för barn som är 15 år eller äldre.  
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Hälsodeklaration behöver lämnas – vissa behöver ringa för rådgivning 

Fyll i och lämna in hälsodeklarationen så snart som möjligt. 

Den som svarar ”ja” på någon av frågorna i hälsodeklarationen behöver 

ringa Region Värmlands tidsbokning på telefon 010-831 80 70 för att få en 

medicinsk bedömning före vaccinationen. Ring så snart du kan för att hinna 

få en bedömning innan den planerade vaccineringen.  

Ring om barnet:  

• Någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination och behövt 

sjukhusvård.  

• Har allergier som någon gång gett så kraftiga allergiska reaktioner 

att barnet har behövt sjukhusvård. Med kraftig allergisk reaktion 

menas reaktion som krävt behandling på akutmottagning eller 

inläggning på sjukhus.  

• Har ökad blödningsbenägenhet på grund av sjukdom eller 

medicinering.  

Om du får klartecken från rådgivningen via tidsbokningen att ditt barn kan 

vaccineras på skolan, skriv det på hälsodeklarationen som du lämnar in.  

 

Mer information   

Du hittar faktagranskad information om vaccineringen på webbplatsen 

1177.se och folkhalsomyndigheten.se. 

 

Om du som vårdnadshavare är ovaccinerad kommer du också få möjlighet 

att vaccineras i samband med detta men utanför skoltid. Detsamma gäller 

om du som vuxen vill följa med ditt barn till vaccineringen, meddela skolan. 

Information om tid och plats för det finns på webbplatsen 1177.se. 

 

In other languages  

Information about vaccination against COVID-19 in other languages: 

www.1177.se/otherlanguages and folkhalsomyndigheten.se. More 

information in other languages will be available through the schools.  

 

Kom ihåg! 

• Lämna ifylld samtyckesblankett och hälsodeklaration i ett stängt 

kuvert till skolsköterskan så snart som möjligt, gäller även för barn 

som ännu inte fyllt 12 år. 

• Du som har kryssat i någon av “Ja”-rutorna på hälsodeklarationen 

behöver ringa: Ring så fort du kan till tidsbokningen på telefon 010-

831 80 70. 

http://www.1177.se/otherlanguages

