
 

                            Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom.  

 

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet nå åpnet for koronavaksine til barn i 

alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. 

Folkehelseinstituttet, FHI vurderer at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i 

denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. 

Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som 

ønsker det. Det pekes også på at immunitet gjennom infeksjon kan gi bred og varig beskyttelse hos 

barn og unge. 

Folkehelseinstituttet, FHI anbefaler at det gis tilbud til barn og unge om foreldre/foresatte ønsker at 

barnet deres skal ha vaksine.  Rendalen kommune følger FHI sine anbefalinger og gir tilbudet til de 

som ønsker vaksine. 

Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan 

vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det.  

Barn i årskull 2016-2010  og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom foresatte 

ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare 

personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere 

tilgang til helsetjenester. 

Samtykkeskjema og Egenerklæringsskjema 

Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles 

foreldreansvar må begge gi samtykke til vaksinering.  Også barn under 16 år har rett til å få 

informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet. 

Forenklet informasjon med tegninger finnes i brosjyren «Koronavaksine for ungdom 12-15 år» 

www.FHI.no . Gi beskjed dersom barnet tidligere har hatt alvorlig allergisk reaksjon, eller har fått 

annen vaksine for mindre enn en uke siden. Hvilke helseforhold som gjør at man ikke bør ta vaksinen 

eller at det trengs ekstra vurderinger, er beskrevet i egenerklæringsskiema.  

 

 

http://www.fhi.no/

