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Vaccination mot covid-19 – information till dig som  

är född mellan 2006 och 2009 och till dig som är  

vårdnadshavare.  
 

Med start i vecka 41 kommer barn som är 12-15 år successivt att erbjudas vaccination mot 

covid-19 i skolorna. Vaccinet kan ges från den dag du fyller 12 år. Vaccinationen är frivillig 

och gratis. 

 

Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom. I Folkhälsomyndighetens faktablad som följer 

med i detta brev kan du läsa om vaccination mot covid-19.  

 

Vaccinationen erbjuds på skolan 

Vaccinationen mot covid-19 kommer att ske på din skola. Skolan kommer att informera 

om när det är dags för vaccination och var på skolan den kommer att ske. 

Vaccinationen består av två doser som ges med några veckors mellanrum. Det är viktigt att 

ta båda doserna för att få ett bra skydd.  

 

Samtyckesblankett och hälsodeklaration 

Eftersom du är mellan 12-15 år behöver dina vårdnadshavare bekräfta att de vill att du ska 

vaccinera dig mot covid-19. Det gör de genom att skriva på en så kallad samtyckesblankett. 

Det är viktigt att blanketten tas med till vaccineringen. Samtycket omfattar båda doserna. 

Innan vaccinationen ska du svara på några frågor om din hälsa, en hälsodeklaration. Den 

behövs för att man ska veta om det finns något som gör att du inte kan vaccineras, det kan 

till exempel vara en allvarlig allergi mot något ämne i vaccinet.  

 

Det här är viktigt att veta om du har allvarlig allergi  

Du som haft en allvarlig allergisk reaktion som krävt sjukhusvård kan behöva vaccineras på 

en vårdcentral eller på sjukhus. Denna bedömning görs av den vaccinerande 

sjukvårdspersonalen innan vaccinationen ges. 

 

Tillhör du riskgrupp och redan fått en eller två vaccindoser mot covid-19 kan du bortse från det här brevet.  
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Viktigt att tänka på inför vaccinationen  

• Ta med ifylld blankett för samtycke och hälsodeklaration, undertecknad av 

vårdnadshavare. 

• Du får vaccinationen i överarmen. Ha gärna på dig en tröja med korta ärmar. Då blir det 

lätt att ge sprutan.  

• Om du undrar något om vaccinet eller hur vaccinationen går till kan du prata med din 

skolsköterska eller ställa dina frågor till de som vaccinerar.  

 

Fortsätt följa råden  

Även om du är vaccinerad finns det en liten risk att smittas av covid-19. Du kanske själv 

blir lindrigt sjuk men du kan smitta andra som kan bli allvarligt sjuka. Ännu vet man inte 

hur länge skyddet räcker när man är vaccinerad.  

Därför måste även du som är vaccinerad tänka på att: 

• Boka tid för provtagning eller be någon om hjälp att boka tid om du får symtom  

på covid-19.  

• Stanna alltid hemma om du har symtom.  

• Tvätta händerna ofta. Då sprids smittan inte så lätt.  

 

Här finns information om vaccination mot covid-19  

för 12-15-åringar samlad 

Här finns även samtyckesblanketter att använda vid behov, till exempel om det finns  

flera barn mellan 12 och 15 år i hemmet. 
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Information in other languages 
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