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Covid-19 vaksinasjon til barn og unge
Regjeringen har besluttet utvidelse av vaksinasjonstilbudet til barn og unge., og
vedlagt følger informasjon om bakgrunnen for vurderingene som er gjort, samt
hvilke vaksinasjonstilbud som nå gjelder.

Bakgrunn for vurderingene
I vurderingene er effekt av vaksinering for det enkelte barn vurdert i forhold til risiko for alvorlig
bivirkninger og nytte for samfunnet. I tillegg har det blitt vurdert om det å gjennomgå infeksjon som
barn kan være gunstig for immunforsvaret på lang sikt. Vaksinering kan gi beskyttelse mot alvorlig
sykdom hos barn, men behovet er begrenset når disse aldersgruppene har lav risiko for mer alvorlig
sykdom i utgangspunktet. I tillegg har 12-15-åringene allerede god beskyttelse mot mer alvorlig
sykdom etter første vaksinedose, selv om varigheten av denne beskyttelsen er usikker. Andre dose til
12-15-åringene vil føre til at noen flere ungdom får myokarditt, selv om tilstanden er svært sjelden
og et langt intervall mellom dosene reduserer sannsynligheten.
Det er begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger ved vaksinasjon av barn 5-11 år, og kort
oppfølgingstid. Samfunnsnytten ved vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år er også
vurdert, men vektlegges ikke like sterkt som den individuelle nytten hos disse. Betydningen av å
vaksinere hele barnebefolkningen er liten når smitten likevel spres blant vaksinerte. Vaksinasjon av
barn og andre dose til 12-15 åringer kan ha effekt på smittespredningen, men med etablering av
omikron er effekten sannsynligvis kortvarig og begrenset.
Norske data viser at gjennomgått infeksjon hos ungdom kan gi svært god beskyttelse mot ny
infeksjon, og det kan derfor være en fordel for beskyttelse mot nye virusvarianter i fremtiden.
Folkehelseinstituttet vurderer derfor at vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom 12-15 år bør
være den enkeltes valg, og ikke en sterk anbefaling fra helsemyndighetene.

Tabellen på neste side oppsummerer vaksinasjonstilbudet til barn og unge. Uthevet skrift viser
utvidelse av tilbudet som følge av regjeringens beslutning 14. januar 2022.

KRØDSHERAD KOMMUNE
Sektor helse og omsorg

For barn og unge under 16 år kreves det samtykke fra begge foreldre både ved vaksinasjon av dose 1
og dose 2. Samtykkeskjema kan skrives ut herfra https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema--vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/ Eventuelt kan begge foreldre signere et blankt ark der man
skriver om det gjelder dose 1 eller dose 2.
12-15 åringer kan møte opp på drop in time de dagene det blir annonsert vaksinasjon, eller bestille
time via vaksinetelefonen.
Foresatte til 5-11 åringer må ringe vaksinetelefonen for å bestille time da det ikke kan tilbys drop in
for denne gruppen, dette grunnet ekstra administrasjon av vaksinetypen til den yngste gruppen.
Vaksinasjonen vil foregå på kommunehuset.
Vaksinetelefonen nås på 901 96 152.

