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Vaccination av 12-15 åringar



Covid-19 vaccination i skolan
Sammanvägd bedömning att nytta överväger risk

FOHM kunskapsunderlag: Covid-19 hos barn och unga – en 
kunskapssammanställning (version 3) — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se)

Fördjupad informationsfilm till personal och föräldrar (Malin Bengnér) 
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/smittskydd-och-
vardhygien/vaccination-covid-19/?accordionAnchor=101306

Regionala rutinbeskrivningar: 
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/Evolution/pdf/fdf61117-cb45-46b0-
855d-37a5b14788be
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Information till barn och föräldrar
Från regionen kommer utskick till alla barn (vårdnadshavare) folkbokförda 
i regionen på fredag eller måndag

Barn folkbokförda i andra regioner (internat, HVB-hem, m fl.) måste få 
denna informationen via skolan (allt finns på vår hemsida).

Hälsodeklaration finns på flera språk 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/h/halsodeklaration--vuxna--vaccination-mot-
covid-19/

Allmän Information och samtyckesblankett kommer förhoppningsvis på 
flera språk inom kort. 
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Ansvarsfördelning - Skolan
• Upprätta kontakt med VC

• Inventera och informera elever med behov av info och på annat språk 

• Tillhandahåll extra infobrev, hälsodeklaration och samtyckesblankett att 
dela ut vid behov.

• Schemalägg vaccinationsflödet i tid och rum

• Tillhandahålla lokal

• Bekräfta elevernas identitet

• Utifrån lokala förutsättningar hjälpa till med vaccinationsarbetet  och 
övervakning efter given spruta.

 

 

 



Ansvarsfördelning - VC
• Upprätta kontakt med skolan

• Tillhandahålla, transportera och förbereda vaccin och kringutrustning

• Ordinera vaccin utifrån hälsodeklaration

• Ge vaccin

• Övervaka elever 15 minuter efter given spruta

• Registrerar given dos i Mittvaccin

• Erbjuda tider för vaccination på VC för elever som är frånvarande eller 
av andra skäl (allergier, spruträdda m.fl)



Praktiska aspekter
• Försök tänka och arbeta som ni brukar med vaccin i skolan. 

• Ordinationsrätt till barn 12-15 år har bara läkare, distriktssköterskor och 
barnsjuksköterskor (ej sköterskor som gått vaccinationskurs)

• Ordinationen görs för dos 1 och 2 samtidigt. Planera för dos 2 efter 4 
veckor. Ingen ny hälsodeklaration behövs då. 

• Beroende på lokala förutsättningar bör vaccin erbjudas vid två 
tillfällen för att fånga upp frånvarande.

• Vaccination av elever som fyllt 12 år i årskurs 6 planeras utifrån lokala 
förutsättningar i samråd mellan skola och VC 



Samtycke
Grunden är samtycke från båda vårdnadshavare, mognadsbedömning 
kan övervägas på 15 åringar.

Från SKR dokument:

Om en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad 
att ta del i ett beslut om barnets vårdnad får den andre bestämma ensam, om beslutet inte 
utan olägenhet kan skjutas upp.

Om barnet i fråga tackar nej till en erbjuden vaccination som vårdnadshavaren önskar ska 
genomföras så går det inte att med hänsyn till barnets integritet påtvinga denne ett 
kroppsligt ingrepp. 

Den som har fyllt 15 år och vänder sig till hälso- och sjukvården för att få vaccin mot covid-
19 men saknar sina vårdnadshavares samtycken bör få en mognadsbedömning utförd om 
hen begär det.



Säkerhetsaspekten

Tänk igenom innan
Var observant
Ring 112 om en situation uppstår

Säkerställ korrekt vaccinhantering



Hantering av vaccin

Möte med primärvården 21093013

Vaccinen från Pfizer och Moderna (mRNA-vaccin) är temperaturkänsliga och 
skakkänsliga. Viktigt att tänka på för att effekten av vaccinen ska behållas:  

• kylförvaring av oöppnad flaska får inte brytas, transport ska ske i 2 °C till 8 °C

• vaccinflaskorna ska stå stadigt upprätt, får inte välta

• transportlåda ska lastsäkras, får inte välta

• minimera antal förflyttningar av en vaccinflaska

• vaccinet är ljuskänsligt och ska förvaras mörkt 



Vaccinets hållbarhet

Möte med primärvården 21093014

Observera att hållbarhetsdatum för kylförvaring endast finns på 
ytterkartongen.

Om vaccinflaskor flyttas utan ytterkartong följer inte märkningen för 
hållbarhet med. Hållbarhetsdatum på vaccinflaskan gäller i frysförvaring. 

ü Pfizer (Comirnaty): Kartongen är uppmärkt med etikett ”hållbar t o m 21
-xx-xx”

ü Moderna (Spikevax): Det är vårdcentralens ansvar att märka upp 
kartong ”hållbar t o m 21-xx-xx”, 30 dygn framåt från mottagandet



Frågor och svar 

Möte med primärvården 21093015

Vår vårdcentral har ingen distriktssjuksköterska i grundbemanningen. Vilket innebär att vi utbildat vår medarbetare antingen via regionen eller Sophiahemmet. Vi hamnar nu i en sits 
där vi inte får ordinera. Finns några tankar kring detta? 

Även läkare har ordinationsrätt för barn 12-15 år. 

Om endast en vårdnadshavare vill och skriver under. Vad gäller då?

Grundregeln är att två vårdnadshavare måste skriva under men om ena vårdnadshavaren inte går att få tag kan det i speciella fall räcka med en underskrift. 

SKR skriver

Det får anses vara en princip i svensk rätt att, om barnet fyllt 15 år och är i stånd att göra en rimlig bedömning av samtyckets innebörd och verkan, åtgärder rörande barnets personliga 
angelägenheter inte får vidtas enbart utifrån samtycke av vårdnadshavare och förmyndare. 

Den som har fyllt 15 år och vänder sig till hälso- och sjukvården för att få vaccin mot covid-19 men saknar sina vårdnadshavares samtycken bör få en mognadsbedömning utförd om hen begär det. 

Hade varit fint om man skickat ut QR-kod och att flera kunnat fylla i hälsodeklarationen digitalt.

Detta fungerar bara att göra om man använder hälsodeklarationerna i Mittvaccin som är digitala. Vi har valt att använda Folkhälsomyndighetens hälsodeklaration som finns översatta till många 
olika språk. Hälsodeklaration  - vaccination mot covid-19 FoHM

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsodeklaration--vuxna--vaccination-mot-covid-19/


Tar vårdcentralerna kontakt med berörd skola?

Ska skolan kontakta vårdcentral? Det finns ju oftast flera vårdcentraler i staden. Hur ska vi veta vilken vårdcentral vi ska kontakta? Finns det någon lista över vilka VC som hör till 
vilken skola?

Vårdcentralerna har fått listor på vilka skolor de ansvarar för och ska ta en kontakt med rektor/elevhälsan på skolan för planering.

Hur lång tid ska det gå mellan andra vaccinationer och vaccination av Covid-19? Våra skolor är mitt uppe i arbetet av andra vaccinationer. 

Kan vi vaccinera elever  7 dagar efter vaccination mot Covid-19 med vaccin som vi ger elever

Vi ska DTP vaccinera eleverna,  hur länge måste det vara mellan de olika vaccinationerna?

Det måste gå 7 dagar mellan covid-19 vaccination och andra vaccinationer.

Kan vi vaccinera barnen i den lokal  vi varit under hela pandemin om skola och vårdcentral kommer överens om det

Om skolan och vårdcentralen är helt överens om att detta är den bästa lösningen tex att man har en lokal som ligger nära skolan där man vaccinerar så kan ju detta gå bra att genomföra

Jag har pratat med alla skolor vi ska vaccinera. Får frågan om skolsköterskorna ska vara med. Det är ett måste, tänker jag. Vi vaccinerar men skolsköterskorna känner eleverna och 
blir ett bra stöd till oss. 

Det är jätteviktigt att skolsköterskor och kanske även annan personal som eleverna känner är med i vaccinationsarbetet för att eleverna ska känna sig trygga. Skolans personal behöver hjälpa till 
med det praktiska under vaccinationen som att identifiera eleverna och samla in hälsodeklarationer och samtyckesblanketter.

Vaccination till de som fyller 12 i november-december ? 

Eleverna som inte har fyllt 12 år har fått all information men kan inte vaccineras förrän de har fyllt 12 då vaccinet inte är godkänt för yngre än 12 år. 11 år och 11 månader funkar alltså inte. De 
elever som fyller sent på året får man fånga i en catch-up. 



Vi tänker bereda det mesta vaccinet i vår vaccinationslokal. Vi vet ju att vi ska ljusskydda och vi vet hur länge vi kan använda det mm. Något mer att tänka på när vi transporterar sprutorna?

Företagen gör löpande studier kring stabilitet och hållbarhet och produktinformation på LV eller Fass är aktuell och uppdaterad information, hänvisar i första hand dit. Vaccinet är lika känsligt i spruta som i 
flaska och hantering bör vara varsam och uppfylla krav som gäller för aktuella omständigheter, flaska eller spruta. 

Produktresumé Pfizer (Comirnaty):

Efter spädning av läkemedlet

Kemisk och fysikalisk stabilitet efter beredning, inklusive under transport, har visats för 6 timmar vid 2‑30 °C efter spädning i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning. 
Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart, såvida inte spädningsmetoden utesluter risk för mikrobiell kontaminering. Om användning inte sker omedelbart ansvarar användaren för 
förvaringstider och förhållanden efter öppnande.

Produktresumé Moderna (Spikevax)

Punkterad injektionsflaska: Kemisk och fysikalisk stabilitet har påvisats för 19 timmar vid 2 °C till 25 ºC efter den första punkteringen (inom den tillåtna användningsperioden på 30 dagar vid 2 °C till 8 °C 
och 24 timmar vid 8 °C till 25 °C). Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart. Om vaccinet inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider och förhållanden efter 
öppnande.

Är det ok att ge doserna efter 5 veckor istället? Svårt att få till vaccinationerna då det annars sammanfaller mitt i influensa vaccinationerna.

Det går bra att vaccinera med 5 veckors dosintervall om det är bättre för planeringen 

Vem avgör om en elev med allvarlig allergi ska vaccineras på vc eller i skolan? Är det vårdnadshavarens ansvar?

Vid allergi är det ordinatören som får avgöra om man ska vaccinera eller inte. Det finns ett FAKTA dokument om detta. Grunden är att vid mindre risk kan man vaccinera och  förlänga observationen till 30 
minuter efteråt, vid oro för kraftigare reaktion får vaccination ske på VC och vid tidigare allvarlig reaktion får man kontakta allergologen för diskussion

Går information automatiskt ut till elever med skyddad id? Eller ska vi administrera detta?

De elever som inte har fått informationen får skolorna dela ut informationen till. Informationsbrevet, hälsodeklarationen och samtyckesblanketten finns publicerade på vår webbsida.



När skickas informationen till eleverna? 

Den ska landa i brevlådan imorgon 1 oktober om Postnord gör sitt jobb.

Vårdnadshavare som vill vara med sina barn vid vaccinationstillfället, hänvisar vi dem till VC vaccinationsmottagning? 

Kan man erbjuda enstaka föräldrar att vara med i skolan i undantagsfall så gör det. Grundtanken är att vaccinationerna ska ske på skolan men om det inte går att lösa på grund av spruträdsla etc så får 
de ju hitta ett sätt att lösa detta med VC

Vårdnadshavares frågor och synpunkter, vem besvarar dem?

Beroende på vad vårdnadshavare har för frågor så tror vi att både elevhälsan och vårdcentralen kan svara på frågor. Vi rekommenderar verkligen att alla vårdcentraler och de i skolan som arbetar med 
eleverna som ska vaccineras ser på den film som smittskyddsläkare Malin Bengnér har gjort och som vänder sig till elevhälsan och vårdnadshavare. Den svarar på väldigt många av de vanligaste 
frågorna. Vi rekommenderar att ni länkar till denna film på skolornas intranät och lägger länkar på V-klass, Schoolsoft etc Fördjupande information om vaccin mot covid-19 till barn som riktar sig till 
skolpersonal och föräldrar. 

Hur kommer leveranserna av vaccinet att gå till? Vi ska inte beställa doser till skolan?

Nej VC behöver inte göra extrabeställningar. Vi kommer att skicka ut vaccin beräknat på skolornas elevantal. 

Är det ok att öppna upp möjlighet för bokning för 12-15 åringar på vaccinationscentret för de föräldrar som önskar vara med  t ex?

Kommer möjligheten att boka tid på ordinarie vaccinationslokal finnas kvar för de som önskar det i åldersgruppen? 

Eftersom grundtanken är att alla ska vaccineras i skolan så blir det ju nästan mer arbete om delar av klasser redan har varit på VC för vaccination. Att öppna upp i MittVaccin för 12-15 är troligen inte en 
bra idé men om någon som har spruträdda barn ringer och vill boka så behöver ju inte VC säga nej. 

Ytterligare frågor kan ni ställa till covid19vaccination@rjl.se

All information om vaccination mot covid19 av barn hittar ni på vår webbsida

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/smittskydd-och-vardhygien/vaccination-covid-19/?accordionAnchor=101306
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