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Tilbud om koronavaksine til innbyggere i aldersgruppen 12-15 år  

Du/dine foresatte mottar dette brevet fordi du er født i 2006-2009, og dersom du har fylt 12 år før 22. 
september får du tilbud om koronavaksine 20., 21. eller 22. september kl.16-21 i Drammenshallen. 
Dersom du fyller 12 år senere i år, vil du få tilbud om koronavaksine senere. Dine foresatte kan likevel 
registrere deg til vaksinering med en gang. 

Til barn og foresatte 

Med dette brevet ønsker Drammen kommune å informere deg og dine foresatte om hvordan du kan 
registrere deg for å bli vaksinert. Vi ønsker også med dette å gi deg og dine foresatte informasjon om 
vaksinen som gjør at dere kan ta en beslutning om dere ønsker at du skal ta vaksinen. For personer 
under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i 
beslutninger som gjelder deres helse. 
 
Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til 

barn og unge i alderen 12 – 15 år. Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste 

får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener 

Folkehelseinstituttet likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte 

seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MISC. Dette 

er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon. 

Les mer informasjon om vaksinering av barn og unge på Folkehelseinstituttet sine sider: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-

og-unge 

Folkehelseinstituttet anbefaler at det benyttes vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer da det foreligger 

større erfaring med bruk av denne vaksinen for denne aldersgruppen. Folkehelseinstituttet anbefaler i 

første omgang én dose til 12-15 åringer.  

Barn og unge i alderen 12- 15 år som har gjennomgått koronainfeksjon, tilbys foreløpig ikke vaksine. 

Det er begrenset erfaring ved samtidig bruk av koronavaksiner og andre vaksiner i barnevaksinasjons- 

programmet. Alle vaksiner skal settes med minimum en ukes intervall til andre vaksiner. 

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles 

foreldreansvar. Dette skjemaet ligger vedlagt brevet, og må tas med på vaksinasjonsdagen hvis ikke det 

er utfylt på forhånd digitalt. 
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https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/  

Til foresatte 

Slik registrerer du ditt barn/ungdom til vaksinering:  

Foresatte kan registrere om du ønsker koronavaksine eller ikke, på to måter:  

1. Via hjemmesiden til Drammen kommune eller via lenke i SMS som sendes til foresatte 

o Gå inn på Drammen kommunes nettside (https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-

omsorg/koronavaksine/ eller benytt SMS lenke tilsendt fra Drammen kommune. Vi anbefaler at 

dere gjør registreringen ved hjelp av datamaskin eller nettbrett og bruker nettleseren Google 

Chrome.  

o Trykk på lenken for vaksineregistrering («Registrer vaksineønske for barn og unge 12-15 år her»). 

Dere kommer da inn på nettsiden til helseboka.  

o Foresatte må logge inn ved å bruke sin egen BankID med kodebrikke eller BankID på mobil, og velge 

å registrere på vegne av sitt barn/ungdom. Her skal det registreres barnets/ungdommens fødsels- 

og personnummer. Det må være foresattes telefonnummer som registreres.  

o Samtykkeskjemaet fylles ut og du registrerer om barnet/ungdommen ønsker vaksine eller ikke. 

Dette må som nevnt gjøres av begge foresatte.  

o Dersom du har registrert at ditt barn/ungdom ønsker vaksine, vil du som foresatt motta en SMS 

med lenke til å bestille time til vaksinering 20., 21. eller 22. september. 

 

2. Via telefon, hvis dere ikke har mulighet til å registrere det digitalt 

o Ring vaksinetelefonen på 32 04 40 00.  

o Her får du nødvendig hjelp til å registrere ditt barn/ungdoms ønske om vaksine og bestille time til 

vaksinasjon  

o Vær oppmerksom på at det kan være lang ventetid på telefonen.  

Dersom ikke begge foresatte registrerer samtykkeskjemaet digitalt, så må det medbringes på 

vaksinasjonsdagen med underskrift av begge foresatte.  

Før vaksinasjon må det fylles ut en egenerklæring. Den sendes på SMS til den foresatte som har bestilt 

time, eller kan fylles ut i Drammenshallen sammen med en foresatt når dere kommer til vaksinasjon.  

Vaksinen er gratis. 

Følg med på Drammen kommunes hjemmeside (www.drammen.kommune.no/vaksine) for fortløpende 

informasjon om koronavaksinering. 

 
Med hilsen 
 
Kristina Vilrik Krog Vejlgaard 
Virksomhetsleder 

Madli Johanne Haaheim Indseth 
Virksomhetsleder Helsetjenester 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter 
 
 
Vedlegg: Samtykkeskjema for vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 år 

Egenerklæringsskjema 

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/koronavaksine/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/koronavaksine/
http://www.drammen.kommune.no/vaksine
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