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Har ditt barn redan fått en eller två vaccindoser mot covid-19 kan du bortse
från det här brevet.

Vaccination mot covid-19 – information till
vårdnadshavare som har barn som fyller 12 år i år
Barn som har fyllt 12 år erbjuds vaccination mot covid-19. 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.

Vaccination erbjuds främst på vårdcentral och
vaccinationscentral
För att boka tid för vaccination ring 010-476 19 35. Om ditt barn har ett fullvärdigt bankID kan hen boka tid digitalt på 1177.se/halland/boka-vaccination-covid-19. Notera att det
inte räcker med att ha bankens säkerhets-ID, som används för bankens egna tjänster, som
till exempel swish. Du som vårdnadshavare kan inte via ditt BankID boka åt ditt barn.
I nuläget finns även möjlighet att vaccineras via drop in på vaccinationscentralerna i
Halmstad och Varberg.
I enstaka fall kommer vaccination erbjudas på ditt barns skola (skolvaccination pågår enligt
nuvarande plan fram till vecka 8). Skolan kommer i dessa fall informera om när det är
aktuellt.
Vaccinationen, för barn under 18 år, består av två doser som ges med några veckors
mellanrum. Det är viktigt att ta båda doserna för att få ett bra skydd.

Samtycke och hälsodeklaration för vaccination mot covid-19
För att en minderårig ska kunna vaccineras krävs samtycke från vårdnadshavare. Det kan
ske på två sätt; genom samtyckesblankett eller genom att vårdnadshavare närvarar vid
vaccinationen.
Samtyckesblanketten behöver vara påskriven av båda vårdnadshavarna om vårdnaden är
gemensam. Samtyckesblanketten omfattar båda doserna.

E-post: regionen@regionhalland.se

Webb: regionhalland.se

Telefon: 035-13 48 00

Om en vårdnadshavare följer med vid vaccinationstillfället räcker det som bekräftelse på att
barnet kan vaccineras och samtyckesblanketten behöver då inte fyllas i.
Innan vaccinationen kan ske behöver en hälsodeklaration fyllas i, det görs vid
vaccinationstillfället. Om vårdnadshavare inte är med vid vaccinationstillfället behöver den
fyllas i av vårdnadshavarna i förväg. Hälsodeklarationen finns på samtyckesblanketten.
Hälsodeklarationen behövs för att vårdpersonalen ska veta om det finns något som gör att
barnet inte kan vaccineras, det kan till exempel vara en allvarlig allergi mot något ämne i
vaccinet.

Det här är viktigt att veta vid allvarlig allergi
Har ditt barn haft en allvarlig allergisk reaktion som krävt sjukhusvård eller har
adrenalinpenna på grund av allvarlig allergisk reaktion rekommenderas vaccination på en
vårdcentral.

Viktigt att tänka på inför vaccinationen
• Ta med ifylld blankett för samtycke och hälsodeklaration, om vårdnadshavare inte är
med vid vaccinationstillfället.
• Ditt barn får vaccinationen i överarmen. Vaccinationen underlättas om barnet har en
kortärmad tröja på sig. Då blir det lätt att ge sprutan.
• Om du undrar något om vaccinet eller hur vaccinationen går till kan du läsa på
1177.se/Halland eller ställa dina frågor till de som vaccinerar.

Fortsätt följa råden
Även som vaccinerad finns risk att smittas av covid-19. Som vaccinerad har man bra skydd
mot svår sjukdom, men kan riskera att smitta andra som kan bli allvarligt sjuka. Ännu vet
man inte hur länge skyddet räcker när man är vaccinerad.

Därför måste även den som är vaccinerad tänka på att:
• Alltid stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid lindriga symtom.
• Provta sig.
• Tvätta händerna ofta. Då sprids smittan inte så lätt.

Mer information om vaccination mot covid-19 för 12-15-åringar
På 1177.se/Halland/vaccination-12-15-halland finns samlad information om vaccination
mot covid-19, där finns även samtyckesblankett och hälsodeklaration.

Information in other languages
1177.se/Halland/vaccination-12-15-halland

