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1. mars 2022 

 
Tilbud om dose 2 av koronavaksinen til 12- til 15-åringer  

Høsten 2021 fikk 12- til 15-åringer tilbud om én dose koronavaksine. Regjeringen har nå 
bestemt at denne gruppen også skal få tilbud om dose 2. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 
2007, 2008 og 2009 samt alle fra årskull 2010 som har fylt 12 år. Vaksinen de kan få er 
BioNTech/Pfizer (Comirnaty), som er godkjent fra 12 år og oppover.  
 

Et tilbud, ikke en anbefaling 

Vi understreker at vaksinering av 12- til 15-åringer er et tilbud for de som ønsker det, ikke en 
medisinsk anbefaling.  

Risikoen for å bli alvorlig syk av covid-19 er allerede lav for denne aldersgruppen. Helse-
myndighetene vurderer at 1 dose reduserer denne risikoen enda mer, og gir god beskyttelse. 
For de som tidligere har hatt covid-19 anbefales derfor foreløpig ikke vaksinering, siden 
gjennomgått sykdom gir svært god beskyttelse og derfor kan erstatte behovet for vaksine. 

Barn og unge kan likevel få dose 2 hvis de foresatte ønsker det. Det bør da ha gått 8 til 12 
uker fra dose 1. Et lengst mulig intervall er en fordel, siden det reduserer risikoen for 
bivirkninger og øker effekten av vaksinedosen. 

12- til 15-åringer som har gjennomgått covid-19-infeksjon kan få 1 vaksinedose hvis de 
foresatte ønsker det. Denne bør gis minst 3 måneder (12 uker) etter at gjennomgått sykdom. 

12- til 15-åringer med alvorlig grunnsykdom er anbefalt å ta to vaksinedoser. Mer 
informasjon om hvilke sykdommer dette gjelder finner du på ototen.no/vaksinering. 
 

Tid og sted for vaksineringen  

Vaksineringen foregår i vaksinelokalet i Silogata 24 på Lena. Alle over 12 år kan møte på 
vanlige vaksinedager både på drop-in og med bestilt time. Følg med på kommunens 
nettside og facebookside for informasjon om vaksinedager og tidspunkter 

Selve vaksineringen tar omtrent 30 minutter inkludert observasjonstiden etterpå.   
Både vaksinen og vaksinasjonen er gratis.  
 

Nødvendig samtykke og dokumentasjon  

Ved vaksinasjon må man ha med samtykke fra den eller de foresatte som har foreldreansvar 
gjennom et eget samtykkeskjema. Ved delt foreldreansvar må BEGGE foreldrene/foresatte 
signere på skjemaet. Dette gjelder OGSÅ hvis foreldrene bor sammen. Hvis den ene 
foresatte bor langt unna, kan for eksempel bilde av signert skjema brukes som 
dokumentasjon. 

https://www.ototen.no/covid-19/vaksinering/
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Hvis det ble signert et samtykkeskjema i forbindelse med vaksinasjon med dose 1, må det 
likevel signeres et nytt skjema hvis barnet skal ha dose 2.  

Du finner skjema for samtykke for vaksinasjon av barn under 16 år på denne nettsiden. 
Skjemaet er tilgjengelig på flere språk.  

NB! Det er svært viktig at barnets personnummer skrives på skjemaet, ikke bare fødselsdato. 

Barn og unge under 16 år skal følges til vaksineringen av en voksen omsorgsperson. Hvis 
denne personen ikke er en av de foresatte, må man ha med dokumentasjon på en av de 
foresattes fulle personnummer (for eksempel kopi av pass/førerkort til den foresatte). Dette 
kommer i tillegg til samtykkeskjemaet.  

Hvis samtykke og nødvendig dokumentasjon mangler kan ikke barnet få vaksinen. 

Unge født i 2006 som har fylt 16 år er helserettslig myndige, og trenger ikke samtykke fra 
sine foresatte for å ta vaksinen. 

 
Barnets vilje skal høres 

Prat med ditt barn om vaksineringen. Barn og unge under 16 år skal høres ut fra alder og 
modenhet, og det skal legges vekt på hva de mener.  

 

 
Har du har spørsmål om vaksineringen? Ring oss gjerne på telefon 469 28 214. Vi har åpent 
hverdager kl 08-15.30.  

  

Vennlig hilsen  
for Østre Toten kommune  
  

Gry-Hege Strandbakke 
Vaksinekoordinator 
Østre Toten kommune  

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/
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