
Vaccination mot covid-19
för barn som är 12-15 år 
I Jönköpings län kommer barn 12-15 år att vaccineras mot covid-19 på 
skolorna, i samarbete med vårdcentralerna. Ditt barn måste ha fyllt 12 år för 
att kunna vaccinera sig. Barn födda 2009 som ännu inte fyllt 12 år kommer att 
erbjudas vaccination vid ett senare tillfälle. 

Vaccinationerna i skolorna kommer att påbörjas från den 11 oktober. Hur det 
kommer gå till i ditt barns skola kommer skolan att informera om.

Vaccinet skyddar barnet från att bli allvarligt sjukt och det minskar också risken att smitta 
andra. Även om barnet varit sjuk i covid-19 eller har antikroppar rekommenderas hen att 
vaccinera sig. Vaccinationen mot covid-19 är gratis och frivillig.

Samtycke från förälder eller vårdnadshavare
Eftersom ditt barn är under 18 år behöver du som förälder eller vårdnadshavare ge ditt 
samtycke för vaccineringen. Blanketten för samtycke följer med det här brevet. Om ni 
är två vårdnadshavare behöver båda fylla i och skriva under blanketten. Blanketten ska 
barnet ta med sig när det är dags för vaccination. 

Hälsodeklaration
Inför barnets vaccineringen behöver du/ni också fylla i en hälsodeklaration, som 
följer med det här brevet. Hälsodeklaration ska barnet ta med sig när det är dags för 
vaccination.

Viktigt att veta inför vaccinationen
 • Kom ihåg att skicka med barnet samtyckesblanketten och hälsodeklarationen till 

vaccinationen. 
 • Barnet får vaccinet med en spruta i överarmen. Klä barnet så att sprutan  

lätt kan tas i överarmen.
 • Barnet får stanna kvar i 15 minuter efter att hen har fått sprutan. Det är för  

att se att barnet mår bra. 
 • Vaccinet ges i två doser per person. Information om tid för den andra dosen  

får ni från skolan. 
 • Om ditt barn är sjuk eller har förkylningssymtom, även lindriga, ska hen inte 

vaccinera sig. Barnet kan vaccinera sig när hen blivit frisk. 



Frågor och svar 

Mitt barn har haft covid-19, ska hen ändå  
vaccinera sig?
Ja, personer rekommenderas att vaccinera 
sig även om man har haft covid-19. Man 
vet inte säkert hur länge skyddet mot 
sjukdomen finns kvar efter att man har 
varit sjuk i covid-19. Därför behöver man 
vaccinera sig.

Kan man få covid-19 av vaccinet?
Nej, man kan inte få covid-19 av vaccinet.

Är vaccinet säkert?
De vaccin mot covid-19 som godkänns 
har genomgått samma noggranna 
säkerhetskontroller som andra vacciner. 
Stora grupper människor har fått vaccinet 
och effekterna och biverkningarna har 
studerats. Över 20 miljoner barn har 
vaccinerat mot covid-19. De godkända 
vaccinen fortsätter att studeras och 
utvärderas. 

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin 
mot sjukdomen beror bland annat på 
att forskare från många länder har 
samarbetat. Många länder och företag 
i hela världen har också satsat stora 
resurser.

Hur fungerar vaccinet?
Skyddseffekten kommer två veckor efter 
den andra dosen. Vaccinationen innebär i 
första hand att man löper mindre risk att 
bli allvarligt sjuk i covid-19. 

Kan man träna direkt efter 
vaccinationen?
Så länge man känner sig frisk och mår bra 
kan man träna som man brukar.

 
Kan man vaccinera sig om man är sjuk?
Nej, man ska inte vaccinera sig om man 
har en pågående infektion med feber eller 
symtom på covid-19. Man får vänta med 
att vaccinera sig tills man inte har några 
symtom på infektion, exempelvis feber.

Hur mår man efter vaccinationen?
Man kan bli öm på stickstället i armen, 
känna sig trött och få huvudvärk efter att 
man har vaccinerat sig. Man kan också 
känna sig frusen, må illa, få feber eller ont i 
lederna och musklerna. 

Besvären kommer oftast inom det första 
dygnet efter vaccinationen. De brukar gå 
över inom ett till två dygn. 

Mycket sällsynta fall av inflammation 
i hjärtmuskeln har rapporterats efter 
vaccination. Det har inträffat främst inom 
två veckor efter vaccinationen. Kontakta 
sjukvården om barnet får symtom 
som andfåddhet, hjärtklappning eller 
bröstsmärta.

Fler frågor och svar hittar du på 
1177.se/Jonkopings-lan/fragor-vaccin-covid-19

Håll dig uppdaterad om vaccination mot covid-19
På webbplatsen 1177.se/Jonkopings-lan finns all information du behöver veta om 
vaccination mot covid-19.

Information på flera språk
Läs mer om vaccination mot covid-19 på flera språk på  
1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-languages


