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Information och erbjudande om vaccination mot covid-19 
 
Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Covid-19 påminner ofta om 
vanlig förkylning eller influensa med symtom från luftvägarna. Även andra symtom som 
huvudvärk, muskel- eller ledvärk, magknip, diarré, hudutslag eller trötthet kan förekomma.  

Bland äldre människor är risken hög att drabbas av ett svårt sjukdomsförlopp och död, men även 
unga löper risk för akut allvarlig sjukdom och långvariga besvär. Under pandemin har hittills cirka 
150 personer i åldrarna 16 och 17 år med covid-19 vårdats på sjukhus i Sverige.  

Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att ungdomar från 16 års ålder ska erbjudas 
vaccination mot covid-19.  

Läkemedelsmyndigheternas säkerhetsgranskning har visat att vaccinet är säkert och effektivt för 
barn från 12 år. Vaccinet ges i två doser. 

 

Du behöver lämna samtycke till ditt barn eller din ungdoms vaccination 

På denna blankett kan du meddela om ditt barn ska vaccineras eller inte genom att kryssa en av 
rutorna nedan. Lämnas inte samtycke innebär det att ditt barn inte kan vaccineras. Intyget 
omfattar alla doser. 

Barnets namn: ……………………………………………………………………………… 

Barnets personnummer: …………………………………………………………………... 

 

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

 

Underskrifter 

Ort: ……………………………………............. Datum: …………………………………… 

Vårdnadshavares namnteckning: …………………………………………………………. 

Vårdnadshavares namnförtydligande: ……………………………………………………. 

Vårdnadshavares namnteckning: …………………………………………………………. 

Vårdnadshavares namnförtydligande: ……………………………………………………. 

Vid gemensam vårdnad krävs bådas namnteckning. 

  

Jag är ensam vårdnadshavare. 

 

Viktigt! Medtag den här samtyckesblanketten till vaccinationen, annars kan vaccination inte 
genomföras. 
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Boka en tid för vaccination mot covid-19 och fyll i hälsodeklarationen 
online 
Din ungdom kan själv boka en tid för vaccination mot covid-19 via 1177.se, inget inlogg med 
bank-ID krävs. Du kan också hjälpa din ungdom att boka en tid. I samband med att man bokar tid 
för vaccination mot covid-19 får man också fylla i en hälsodeklaration. 

Inför att ni ska boka en tid, tänk på följande: 

• Ni ska endast boka tid för den första dosen. Tid för den andra dosen ges på plats. Notera 
att man måste kunna ta båda doserna på samma mottagning. 

• Om ni har skyddade personuppgifter ska ni inte boka tid online, ring istället 0480-844 44 
för att få hjälp att boka en tid för vaccination. 

• Om ditt barn vid tidigare vaccination eller allergisk reaktion haft en så kraftig reaktion att 
hon eller han behövt akut sjukhusvård ska ni inte boka en tid online. Istället uppmanas ni 
att kontakta er hälsocentral för rådgivning och tidsbokning. 
 

Så här bokar ni en tid online 

1. Gå in på 1177.se/kalmar-lan/bokavaccination och läs igenom informationen. 
2. Under Boka tid för vaccination (dos 1) hittar ni våra aktiva vaccinationsmottagningar. 

Välj mottagning och klicka er vidare till bokningssystemet. 
3. Fyll i syfte och besökskategori och följ sedan vidare instruktioner. 

 

Vid vaccinationen 

På dagen för vaccinationen ska ditt barn ha med sin legitimation och den här blanketten. Det är 
viktigt att komma i direkt anslutning till den utsatta tiden. Det finns risk för köbildning utomhus, så 
om det är en varm sommardag rekommenderas att han eller hon har med vatten och 
kläder/solhatt/annat skydd mot solen. Du som är vårdnadshavare behöver inte följa med vid 
vaccinationen, men max en vårdnadshavare får följa med om man önskar. 

Saknas legitimation? Då kan en av vårdnadshavare följa med, legitimera sig och intyga barnets 
identitet. Notera att den här samtyckesblanketten med båda vårdnadshavares signaturer ändå 
måste medtas. 

 

 

 

 


	Information och erbjudande om vaccination mot covid-19

