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Informasjon vedrørende vaksinasjon av barn og unge fra 5-11 år og 12-15 år   

Vaksinering er frivillig. Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov 
for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen. Barn og unge fra 12-15 år får tilbud 
om koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty). Barn fra 5–11 år får egne barnedoser av denne. 
Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, kan også gi bred og varig beskyttelse hos 
barn og unge.  
 
Drammen kommune har tilbud om koronavaksinasjon til barn og unge fra 5 år og oppover ved 
vaksinesenteret i Thamsgate 5 (inngang fra Rådhusgata). Det oppfordres til at foreldre og foresatte leser 
om vaksinasjon for barn og unge på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller via kommunens nettsider, 
før de bestemmer seg om de ønsker å vaksinere sitt barn eller ikke. Se lenker under for nærmere 
informasjon.  
 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-
og-unge 
 
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/koronavaksine/vaksinering-av-barn-og-
unge/ 
 
Hvordan melde barn til vaksinasjon i Drammen kommune? 
Barn fra 5-11 må bestille time til vaksinasjon på grunn av egne tider for barnevaksinasjon, mens fra 12 år 
og oppover kan man komme på drop-in eller bestille time. Timebestilling gjøres via SMS lenke som 
foresatte mottar eller man kan ringe vaksinetelefonen 32 04 40 00. Begge foreldre med foreldreansvar 
må samtykke for at barn under 16 år skal få vaksine. 
 
Om samtykke fra foresatte og barnas rett til medbestemmelse 
For barn som får tilbud om koronavaksine men ikke enda har fylt 16 år, må foresatte samtykke til 
vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Det må samtykkes for hver vaksine som 
settes. Barn og ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges 
vekt på.  
 
Begge foreldre må gå inn på lenken under (eller via kommunes hjemmeside) og samtykke til vaksinasjon. 
https://www.helseboka.app/checkin/staff/2983047/login 
Foresatte får så SMS på oppgitt telefonnummer med lenke til timebestilling.  
 
Ved spørsmål ta kontakt med vaksinetelefonen 32 04 40 00. 
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