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Informasjonsbrev nr 28 om koronavaksinasjonsprogrammet 

 
Dette brevet inneholder informasjon om: 
 

1. Informasjonsmateriell koronavaksine til ungdom 12-15 år 

2. Skolevaksinasjon og hvordan organisere tilbudet for barn og ungdom 

3. Vaksineintervall for ungdom 16-17 år 

4. Juridiske forhold ved vaksinering av ungdom 12-15 år 

 

 
 

1. Informasjonsmateriell koronavaksine til ungdom 12-15 år 

Barn og unge har rett på tilpasset informasjon om forhold som angår egen helse. De foresatte har også ulike 
forutsetninger for å tilegne seg vaksineinformasjon og ulike ønsker om detaljeringsgrad. Tekster og materiell 
er derfor tilgjengelig på ulike nivå: 
 
Enkleste nivå:  

• Kort informasjonstekst med tegninger: Koronavaksine for ungdom 12-15 år  

• Tre enkle animasjonsfilmer på ulike språk som forklarer helt basalt om: 
• Hva er en vaksine? 
• Hvordan fungerer vaksiner? 
• Hvorfor vaksinerer vi oss mot covid-19? 

 Om vaksinering - informasjon på flere språk   
 

Middels nivå:  

• Publikumstekstene på FHIs nettsider er oppdatert med  informasjon om koronavaksinasjon av ungdom 
12-15 år . Der finnes blant annet spørsmål og svar – boks. 
 

Dybdeinformasjon:   

• Om vurdering av koronavaksinasjon av barn 12-15 år (FHIs ekspertvurdering, pdf)  
 
 

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/
https://vimeo.com/showcase/8567491
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge
https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/svar-pa-oppdrag-45---om-vurdering-av-koronavaksinasjon-av-barn-12-15-ar.pdf
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I tillegg er følgende tekster og skjemaer oppdatert i tråd med det nye tilbudet: 
 
Samtykkeskjema for koronavaksinasjon av ungdom under 16 år (sist oppdatert 09.09.21) 
Egenerklæringsskjema (felles for alle målgruppene, sist oppdatert 09.09.21) 
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell, kapittel om koronavaksine    
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell, kapittel om koronavaksinasjonsprogrammet     
 
 

2. Skolevaksinasjon og hvordan organisere tilbudet for barn og ungdom 

I tidligere informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år anbefalte vi kommunene å ikke bruke 
skolevaksinasjon eller tilsvarende løsninger. Det betyr ikke at ikke helsesykepleier eller skolehelsetjenesten 
kan involveres i gjennomføringen, men det bør også sikres at det finnes et annet tilbud i kommunen for denne 
gruppen enn det som eventuelt tilbys fra skolene.  Skolevaksinasjon og tilsvarende organisering på gruppenivå 
gjør det synlig for medelever og lærere hvem som takker ja til tilbudet, og det bør derfor tydeliggjøres at dette 
ikke er det eneste tilbudet for vaksinering av denne gruppen. Koronavaksinasjon av ungdom 12-15 år krever en 
aktiv stillingstagen på individnivå og det er viktig at intensjonen i anbefalingen reflekteres i organisering av 
dette tilbudet, se FHIs oppdragsbesvarelse om koronavaksinering av ungdom 12-15 år .  
 
 

3. Vaksineintervall for ungdom 16-17 år 

I informasjonsbrev 26  informerte vi om vaksinasjonstilbudet til 16-17-åringer (årskull 2004 og 2005). Ungdom 
som ikke tilhører risikogruppe anbefales et langt vaksineintervall på 8-12 uker. Folkehelseinstituttet ønsker at 
disse får et langt intervall; aldersgruppen har lav risiko for alvorlig sykdom, og det er vist at et langt intervall 
kan gi bedre vaksinerespons og dermed sannsynligvis mer langvarig beskyttelse. Det vil også gi oss tid til å 
kunne innhente mer informasjon fra andre land om den sjeldne bivirkningen myokarditt som først og fremst 
oppstår etter andre vaksinedose.  
 
Vi ber derfor kommunene om å holde på planer om anbefalt intervall på 8-12 uker til denne aldersgruppen. 
Dette gjelder selv når kommunene har tilgjengelige vaksinedoser og ledige vaksinetimer. Folkehelseinstituttet 
vurderer at intervallet mellom dosene ikke skal kortes ned til frisk ungdom så sant det ikke foreligger særlige 
grunner for dette som gjør at nytten kan overveie eventuelle ulemper. Det vil komme en oppdatert vurdering 
om andre dose og intervall i løpet av den neste måneden. 

 

 

4. Juridiske forhold ved vaksinering av ungdom 12-15 år 

Koronavaksine til barn/ungdom 12-15 år forutsetter samtykke fra begge foresatte dersom begge har 
foreldreansvar. Det betyr at begge foresatte må være enige for at barnet kan vaksineres, og at det ikke er 
anledning til å vaksinere dersom det mangler samtykke fra den ene.  Se lenke nedenfor til Helsedirektoratets 
lovfortolkning. 
 
Ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Vaksinering 
er frivillig. 
 
For hjelp til den praktiske gjennomføringen har FHI utarbeidet et samtykkeskjema for foresatte til barn og 
ungdom under 16 år. Med dette skjemaet kan begge foreldrene gi samtykke dersom barnet møter til 
vaksinering alene, eller med bare den ene foresatte. Det er imidlertid ikke krav om skriftlig samtykke. Om 
samtykke fra en eller begge foresatte gis muntlig, eller om det foreligger skriftlig i en form som er 
vanskelig/uhensiktsmessig å legge direkte inn i journalen, må det nedtegnes i journalen hvem som har 
samtykket på vegne av barnet. 

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/koronavaksinasjonsprogrammet/#anbefalinger-om-vaksinasjon-mot-covid19
https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/svar-pa-oppdrag-45---om-vurdering-av-koronavaksinasjon-av-barn-12-15-ar.pdf
https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr-26-om-koronavaksinasjonsprogrammet/
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Ved omsorgsovertakelse og akuttplassering av barn iht. Barnevernloven, er retten til å samtykke til helsehjelp 
lagt til barneverntjenesten. Dette gjelder også når de biologiske foreldrene fortsatt har foreldreansvar for 
barnet. Det vil ikke være tilstrekkelig med samtykke fra en fosterforelder som følger barnet. Det vises til 
skriv/brev fra Helsedirektoratet. 
 
Det er ikke krav om å benytte FHIs  egenerklæringsskjema så sant man på annen måte sikrer innhenting av 
tilstrekkelige opplysninger om helseforhold/mulige kontraindikasjoner.  I oppdatert samtykkeskjema til barn 
og ungdom under 16 år bes det om at foresatte oppgir om barnet har alvorlig allergi eller fått annen vaksine 
for mindre enn en uke siden, og det vises til FHIs egenerklæringsskjema for hvilke helseforhold som gjør at 
man ikke bør ta vaksinen eller at det trengs ekstra vurderinger. For denne aldersgruppen legger altså FHI opp 
til at foresatte kan informere om mulige kontraindikasjoner i forbindelse med at de gir samtykke. Der 
egenerklæringsskjema likevel samles inn i tillegg, bør skjemaet fylles ut av foresatte og ikke ungdommen selv.  
 
Se også Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell:  Lover og regler ved vaksinasjon   
 
 

 

Vennlig hilsen 

Geir Bukholm Are Stuwitz Berg 
Smitteverndirektør  Avdelingsdirektør, avd. Smittevern og vaksine 
 
Brevet er elektronisk godkjent  
Kopi til: HOD og Hdir 
   

 
 
 
 
 

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/tilleggsinformasjon/21_20272-1covid--19---samtykke-pa-vegne-av-barn-til-koronavaksine_hdir_juridisk-vurdering.pdf
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/
https://www.google.com/search?q=lover+og+regler+ved+vaksinasjon&rlz=1C1GCEB_enNO891NO891&oq=lov&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j0i433i512j69i60l4.1746j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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