Medgivande för vaccination
för barn och unga 12 till 15 år
Information om vaccination

Nu finns vaccin mot covid-19 som är godkänt för barn och unga fyllda 12 år och
äldre.
I världen har hittills nästan 20 miljoner barn över 12 år vaccinerats mot covid-19.
Det finns nu mer kunskap om vilken nytta vaccinet ger. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar därför att barn fyllda 12 år och äldre vaccineras mot covid-19.
Vaccinationerna skyddar mot att bli sjuk i covid-19, och minskar dessutom
smittspridningen i samhället. I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och
kostnadsfri för alla.
För att få ett fullgott skydd behövs två doser. Vaccinationen kommer att ske på
mellan- och högstadieskolor, i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och
elevhälsan.

Medgivande för vaccination

Inför vaccinationen behöver du/ni som vårdnadshavare lämna ett medgivande.
Medgivandet lämnas via denna blankett.
Innan vaccinationen ska en digital hälsodeklaration fyllas i. Fyll i den tillsammans
med ditt barn. I denna blankett bekräftar ni att ni tillsammans med barnet fyllt i
hälsodeklarationen. Du hittar den här: 1177.se/blekinge/halsodeklaration-12-15.
Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna lämna samtycke till
både medgivande och bekräfta gemensam ifyllnad av hälsodeklaration.
Mer information finns på: 1177.se/blekinge/sa-far-du-vaccin-covid-19.
Medgivandet i form av denna blankett ska lämnas till skolan innan
vaccinationstillfället. Notera att skolan meddelar sista inlämningsdatum för
medgivandeblanketten.
Om inte medgivandet och hälsodeklarationen är fullständigt ifyllda så kan inte
vaccinationen genomföras.

Läs mer på nästa sida.

Medgivande för vaccination mot Covid-19 för både dos 1
och dos 2 samt bekräftelse av gemensam ifyllnad av
hälsodeklarationen
______________________________________ ______________________________________
Barnets namn
Personnummer

Ja, jag/vi har tillsammans med vårt barn fyllt i hälsodeklarationen.
Ja, jag/vi ger medgivande för att mitt/vårt barn vaccineras.
Nej, jag/vi ger inte medgivande för att mitt/vårt barn vaccineras.

Underskrifter
______________________________________ ______________________________________
Vårdnadshavares namnteckning
Telefonnummer
______________________________________
Namnförtydligande

______________________________________ ______________________________________
Vårdnadshavares namnteckning
Telefonnummer
______________________________________
Namnförtydligande
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under.
Region Blekinge kan behöva behandla personuppgifter på legala grunder.
För att veta mer om hur Region Bleking behandlar personuppgifter läs mer
på regionblekinge.se/personuppgifter.
I de fall där medgivande inte lämnas av vårdnadshavare kan ditt/ert barn,
förutsatt att de är 15 år fyllda, bedömas vara tillräckligt mogen för att själv
kunna fatta beslut om vaccination. Vid vaccinationstillfället utförs då en
mognadsbedömning.

