
Till dig som vårdnadshavare,

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu allmän vaccination mot covid-19 från 
tolv års ålder i Sverige, med två doser. Det nationella startdatumet för att påbörja  
vaccinationerna är den 11 oktober. 

Genom samverkan mellan Region Kalmar län och länets kommuner kan vaccination 
erbjudas ditt barn på plats i ditt barns skola. Vaccinationen är frivillig och samtycke 
krävs från båda vårdnadshavare. Ert barns skola kommer att informera er om plats, 
dag och tid. 

Vi skickar det här brevet till dig som är vårdnadshavare för att ge dig information 
inför ditt beslut om ditt barn ska vaccineras mot covid-19.

Medskickad hälsodeklaration och samtycket behöver skrivas under av båda  
vårdnadshavarna och ska lämnas in till klasslärare/mentor senast onsdagen 
den 13 oktober. Utan samtycke kan vaccinationen inte genomföras. 

 
Varför är det viktigt att mitt barn vaccinerar sig mot covid-19?

Barn löper betydligt mindre risk än vuxna att drabbas av svår covid-19-sjukdom, 
men risken är inte obefintlig. Både i Sverige och i andra länder har barn drabbats 
av svår sjukdom som krävt vård på sjukhus. Några få barn har drabbats av en säll-
synt och allvarlig form av hyperinflammation (MIS-C) och även av långvariga symtom  
efter att ha varit sjuka i covid-19. Under pandemin har hittills drygt 250 barn under 
18 år i Sverige drabbats av MIS-C.

Att stanna hemma när man är sjuk minskar risken att smittan sprids, men det går inte 
att stoppa smittspridningen helt. Vaccination är det mest effektiva sättet att skydda 
barn mot sjukdomen covid-19. För den enskilda individen kan vaccination göra att  
det kännas tryggare att umgås med äldre eller personer i riskgrupper i sin närhet. 

Vaccinerna är effektiva och säkra, med biverkningar som är lindriga och övergående 
i de allra flesta fall. Flera länder inom EU vaccinerar redan 12-15 åringar i dag, bland 
annat Danmark, Finland och Norge. Hittills har nästan 20 miljoner barn i världen 
över tolv år fått något av de mRNA-vacciner som är godkända från tolv år i Sverige.  
Detta innebär att kunskapen om att vaccinera barn mot covid-19 i dag är mycket 
större än tidigare. 

 
När är det inte lämpligt med vaccination mot covid-19?

I de fall där ditt barn vid tidigare vaccinationer har haft en kraftig allergisk reaktion 
som krävt akut sjukhusvård bör ni rådgöra med er hälsocentral om vaccination är 
lämplig eller inte. 

Snart kommer ditt barn som är mellan 12 och 15 år att 
erbjudas vaccination mot covid-19.



Vad gäller om mitt barn inte ännu fyllt tolv år?

Det här brevet skickas ut till alla vårdnadshavare i Kalmar län med ett barn i årskurs 
sex-nio, men ditt barn kan endast vaccineras mot covid-19 från dagen då de fyllt tolv 
år. Om ditt barn ännu inte fyllt tolv år vid skolans vaccinationstillfälle kommer möjlig- 
heten till vaccination istället att ges vid annat tillfälle i januari 2022. Mer information 
kommer.

 
Vilka är de vanligaste biverkningarna?

Efter vaccinationen är det vanligt att bli öm på stickstället i armen, känna sig trött och 
få huvudvärk. Man kan också känna sig frusen, må illa, få feber eller ont i lederna och 
musklerna.

För ett fåtal barn och vuxna som vaccinerats har biverkan i form av hjärtmuskel- 
inflammation uppträtt. Den här biverkningen är mycket ovanlig och som regel över- 
gående, men man bör vara medveten om den och söka vård om symtom som brösts-
märta uppträder de närmaste dagarna efter vaccinationen. Sjukvården har vana vid 
att hantera liknande symptom.

 
Vad händer om samtycke till vaccinationen inte lämnas?

Då kommer ditt barn inte att vaccineras. Vaccinationen är frivillig.

 
Hit kan du vända dig om du har frågor

Region Kalmar län kan svara på frågor om vaccination mot covid-19 och ge dig mer 
information inför ställningstagandet till ditt barns erbjudande om vaccination. Du 
kontaktar oss enkelt genom att ringa till 0480-844 44. 

Frågor som rör tid och plats för vaccinationen ska ställas till ansvarig skola. 

 
•  Både du och ditt barn kan läsa mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se eller 
på Folkhälsomyndighetens webbplats.

• Läs noga igenom hälsodeklarationen och besvara den. Samtycket ska under- 
tecknas av båda vårdnadshavare och lämnas till klasslärare/mentor senast den 13 
oktober.

• Det är bra om ditt barn äter och dricker innan vaccinationstillfället. Det är också en 
fördel om barnet har kläder som gör överarmen lättillgänglig.

• Barnet ska vara friskt vid tillfället för vaccination.

• Alla vaccinationer mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret.

 

Bra att veta inför ditt barns vaccination.


