
Barn från 12 år rekommenderas
 vaccin mot covid-19

Boka tid  
för vaccination  
på 1177.se
Det är frivilligt och gratis att vaccinera sig.  
Medföljande vuxen som är ovaccinerad kan  
också få sin första dos.

Du som redan blivit vaccinerad mot covid-19 kan  
bortse från denna information. 

Mer information: norrbotten.se     1177.se 



Så här bokar du tid på 1177.se
Vårdnadshavare eller barn bokar tid för den första 
dosen beroende på barnets ålder. Barnet måste ha 
fyllt 12 år för att vaccineras. Dos två bokas på plats 
när man fått sin första dos vaccin. Det är samma tider 
som erbjuds oavsett om man bokar digitalt eller via 
telefon.

Boka tid digitalt
 z Barn från 13 år bokar själva, vårdnadshavare  

bokar för barn som är 12 år.
 z På webbplatsen 1177.se hittar du en  

sida för att boka vaccination.
 z Välj passande vaccinationsmottagning och  

boka tid.

Boka tid med telefon
 z Har du inte möjlighet att boka tid digitalt  

kan du boka tid på telefon 010-452 63 03 
(på svenska, engelska och finska). 

 z Telefonbokningen är öppen måndag–fredag  
klockan 9–16.

När du ska vaccinera dig
Vaccinationsmottagningar finns i alla Norrbottens 
kommuner och hittas på 1177.se. Du kan välja att v ac-
cinera dig på vilken mottagning du vill. Båda doserna 
ges på samma mottagning. Vaccinationen är gratis. 

 z En vårdnadshavare eller närstående vuxen ska 
följa med när du vaccinerar dig.

 z Ta med din legitimation, ifylld samtyckesblankett 
och ifylld hälsodeklaration.

 z Hälsodeklaration på olika språk finns på samtliga 
vaccinationsmottagningar.

 z Ha gärna kortärmat för att enkelt kunna få din 
spruta i överarmen.

 z Har du symtom eller är sjuk bokar du om din tid.
 z Medföljande ska använda godkänt munskydd vid 

besök.

Ersättning för resa
Det finns möjlighet att få ersättning för resa till och 
från närmaste vaccinationsmottagning från din 
 hemadress. Du får bidrag för billigaste färdsättet, det 
vill säga buss, tåg och egen bil. 

 z För att du ska få bidrag måste resesträckan vara 
mer än 84 km enkel väg om du åker bil. 

 z Personer med beviljad färdtjänst bokar inte sjuk-
resa, då gäller färdtjänst.

Läs mer om vilka regler som gäller för att få ersättning 
för resa på 1177.se 

Ombokning eller avbokning
Eftersom vaccin reserveras för dig bör du bara 
omboka eller avboka ditt besök om du blir sjuk  
eller får annat allvarligt förhinder. Det är viktigt att 
alla bokade tider används. 

 z Ombokning eller avbokning av besök görs via 
1177.se eller på telefon 010-452 63 03.

 z Omboka eller avboka senast 24 timmar innan 
bokat besök.

 z Om du inte kommer till ett bokat besök kostar 
det 400 kr.  

Other languages
Read more about vaccination against COVID-19 at 
1177.se

Lue lisää covid-19-rokotteesta sivustolta 1177.se

Loga eanet boahkuheami covid-19 birra siiddus  
1177.se

Lue lissää vaksiinista covid-19 vasten 1177.se.

Boka vaccination mot covid-19 för barn 
mellan 12 och 15
Vaccineringen startar 11 oktober. Vaccination sker främst under helger och 
kvällar för att inte krocka med skola och vårdnadshavares arbete. I vissa 
kommuner kan även vaccination ske genom skolan som tar kontakt direkt.

اقرأ املزيد حول اللقاح املضاد لكوفيد-19 عىل املوقع اإللكرتوين 

.se.1177



VACCINATION MOT COVID-19

HÄLSODEKLARATION 

Fyll i en hälsodeklaration per person och dos. 

Vaccinationsdatum: 

Personnummer: 

Namn:

Fylls i av dig som ska vaccineras: 

JA  NEJ

1.  Har du någon gång fått en kraftig reaktion
efter vaccination, och behövt sjukhusvård? Ja ❏ Nej ❏

2.  Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga
reaktioner som du har behövt sjukhusvård för? Ja ❏ Nej ❏

3.  Har du ökad blödningsbenägenhet p.g.a. sjukdom
eller medicin? Ja ❏ Nej ❏

4.  Är du gravid?        Ja ❏        Nej ❏

5.  Har du vaccinerat dig någon gång
under de senaste 7 dagarna? Ja ❏ Nej ❏

VACCINATION MOT COVID-19
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Samtycke för vaccination mot covid-19
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 till barn från 12 år.

Vaccin mot covid-19 skyddar mot svår sjukdom och vaccinationen är frivillig och 
kostnadsfri.

Om samtycke
På den här blanketten meddelar du om ditt barn ska vaccineras eller inte. Du gör det 
genom att kryssa i en av rutorna nedan och underteckna blanketten. 

Blanketten ska undertecknas av båda vårdnadshavarna om vårdnaden är gemensam. 

För fullgod eff ekt ges vaccinet två gånger med några veckors intervall. Samtycket gäller 
för båda doserna. 

Hälsodeklaration
Fyll även i en hälsodeklaration inför vaccinationen. Hälsodeklaration fi nns att 
hämta via 1177.se på svenska och andra språk. Hälsodeklaration fi nns även att fylla 
i på vaccinationsmottagningen.

Barnet behöver ha med sig både undertecknad samtyckesblankett och en ifylld 
hälsodeklaration till vaccinationstillfället.  

Vad händer om jag tackar nej?
Om du som vårdnadshavare tackar nej, eller om du inte lämnar ditt samtycke, kan ditt 
barn inte vaccineras. 

I vissa fall kan 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. Det sker genom samtal på vaccinationsmottagningen.

 

   Ja, jag samtycker till att mitt barn vaccineras mot covid-19

   Nej, jag vill inte att mitt barn vaccineras mot covid-19

Barnets namn

 

Ort/datum

Förälders/vårdnadshavares namnteckning, namnförtydligande, telefonnummer dagtid 

 

Förälders/vårdnadshavares namnteckning, namnförtydligande, telefonnummer dagtid
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Till vårdnadshavare och barn

Vaccination mot covid-19 
för barn som är 12 år  
eller äldre
Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom. 
Att vaccinera sig ger ett effektivt skydd mot 
sjukdomen. 

Både barn och vuxna kan bli sjuka av covid-19. Barn blir 
oftast lindrigt sjuka, men en del blir svårt sjuka eller mår 
dåligt under en lång tid. Vaccinet hjälper kroppen att 
skydda sig mot sjukdomen. Alla barn som har fyllt 12 år 
kan vaccinera sig mot covid-19. Vaccinationen är frivillig 
och gratis. 

Viruset sprids lätt
Sjukdomen covid-19 är smittsam. Att stanna hemma när 
man är sjuk minskar risken för att smittan sprids, men det 
går inte att stoppa smittspridningen helt. Vaccinationen är 
det mest effektiva sättet att skydda barn mot sjukdomen 
covid-19.

Vaccinationen skyddar 
Vaccinerna har testats noggrant så att de ska skydda 
barn mot allvarlig sjukdom och vara säkra att använda. 
Många miljoner barn i världen har redan vaccinerats mot 
covid-19.

Ibland händer det att man blir smittad även om man 
är vaccinerad, men det är ovanligt. Om det händer, blir 
man oftast bara lite sjuk. Även om man är vaccinerad 
mot covid-19 är det viktigt att stanna hemma om man är 
förkyld eller sjuk. 

Om vaccinationen
Före vaccinationen får du svara på frågor om hur ditt 
barn mår, till exempel om ditt barn är allergiskt mot något. 
Vaccinet ges genom en spruta i överarmen. 

Så kan ditt barn må efter vaccinationen 
De flesta mår bra efter vaccinationen. En del blir trötta, får 
feber eller värk i kroppen. Det här är en normal reaktion 
och den som har vaccinerats behöver bara vila den dagen 
man känner av detta. Man kan också få ont i armen där 
sprutan gavs.

Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket 
ovanliga. Men om man mår dåligt och får symtom man 
inte känner igen efter vaccinationen, är det viktigt att 
söka vård. En mycket sällsynt biverkan efter vaccinationen 
mot covid-19 är inflammation av hjärtmuskeln. Då 
kan man få ont i bröstet och svårt att andas. Men det är 
vanligare att få hjärtmuskelinflammation efter virusin-
fektioner, till exempel om man får sjukdomen covid-19, 
än efter en vaccination mot covid-19. Om ditt barn mår 
dåligt kan du ringa 1177 Vårdguiden för att få råd och 
vägledning. 

HAR DU FRÅGOR? 

Det är vanligt att man har frågor inför en vaccination. Prata 
gärna hemma om vaccinationen och läs den här informationen 
tillsammans med ditt barn. 

Mer information finns på 
• 1177.se 
• Folkhalsomyndigheten.se

På 1177.se kan ni ta reda på vad som gäller där ni bor och 
hur ditt barn kan få möjlighet att vaccinera sig. 

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna. Östersund Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund. 
 www.folkhalsomyndigheten.se
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Instruktion till dig som vaccinerar gällande fråga 1-5
Om personen svarat JA på fråga 1 och/eller 2: rådgör med en läkare.

Om personen svarat JA på fråga 3: OBS att injektionen måste ges intramuskulärt. Följ lokala instruktioner för intramuskulär 
injektion av personer med ökad risk för blödning. Alternativt läs mer på janusinfo.se.

Om personen svarat JA på fråga 4: alla gravida erbjuds vaccination mot covid-19. Vaccinen som används är mRNA vaccin 
(Comirnaty eller Modernas vaccin Spikevax). Gravida under 35 år och utan riskfaktorer rekommenderas vaccination efter v. 12. 
Gravida som är 35 år och äldre, samt gravida oavsett ålder som har ett BMI > 30 vid inskrivning i mödravården eller har en 
annan riskfaktor kan vid behov erbjudas vaccination före v. 12, beroende på riskfaktor. 

Riskfaktorer; Gravida som är över 35 år, har ett BMI > 30 vid inskrivning i mödravården och alla de som har något av 
följande tillstånd eller sjukdomar:
• Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni. 

• Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.

• Kronisk lever- eller njursvikt.

• Diabetes typ 1 och typ 2.

• Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Om personen svarat JA på fråga 5: om personen är nyligen vaccinerad ska minst 7 dagar ha passerat sedan dess för att vaccination 
mot covid-19 ska kunna vara aktuell.

Nedan ifylls av vaccinationsmottagningen:
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Covid-19-vaccin namn: Dos 1 ❏         Dos 2 ❏

Batch-/lotnummer: 

Vaccinet har getts i:  Höger arm   ❏        Vänster arm   ❏

Ev. annan lokalisation för administrering:

Ev. kommentar:

  

Vårdgivare: 

Mottagning/enhet:

Vaccinatörens namn: Signatur:
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