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Informasjon om koronavaksine

Barn og ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom kan nå bestille

oppfriskningsdose.

Barn og ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot

infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller bidra til å forsinke annen behandling. Det er

lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer.

Denne gruppen anbefales derfor nå en oppfriskningsdose minimum 4 måneder siden forrige dose.

Anbefalingen gjelder barn og ungdom 12-17 år med følgende alvorlige grunnsykdommer:

• organtransplanterte

• immunsvikt f.eks medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som svekker immunforsvaret

• kreftsykdom, pågående eller avsluttet behandling innen siste seks måneder

• hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller

lungefunksjon

• kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• alvorlig hjertesykdom

• alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, alvorlig astma med forverringer som har behøvd

akutt sykehusinnleggelse siste året)

• annen svært alvorlig sykdom. Slike tilfeller skal vurderes av barnelege

Gravide: vaksine anbefales i 2. og 3. trimester.

For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig

sykdomsforløp av covid-19, se: Utdyping av risikogrupper

Slik bestiller du time

Time bestilles på Min Side - klikk på denne lenken. Det er tilrettelagt for at foresatte kan bestille

vaksinetime på vegne av barnet. I bestillingssystemet må man bekrefte at man tilhører en av

risikogruppene. Da kommer man  videre til bestillingsskjemaet. Ved problemer med å bestille time

eller ved spørsmål, ta kontakt med koronatelefonen 90 50 90 52.

Samtykke

For barn og unge under 16 år skal ferdig utfylt samtykkeskjema medbringes til vaksinasjon. Ved

felles foreldreansvar skal begge foresatte samtykke. For barn under offentlig omsorg må den som

følger barnet ha med skriftlig samtykke fra barneverntjenesten. Vaksine vil ikke bli satt ved

manglende dokumentasjon.

Mer informasjon fra Helsedirektoratet om samtykke på vegne av barn til koronavaksine.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/#utdyping-av-risikogrupper
https://minside.trondheim.kommune.no/#korona
https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/tilleggsinformasjon/21_20272-1covid--19---samtykke-pa-vegne-av-barn-til-koronavaksine_hdir_juridisk-vurdering.pdf


Samtykkeskjema - print ut og ta med ferdig utfylt til vaksinasjon.

Egenerklæringsskjema - tas med dersom barn under 16 år kommer til vaksinasjon uten foresatte.

Det er ønskelig at man tar med medikamentliste. Oversikt finnes på helsenorge.no. Hvis man har

dokumentasjon fra spesialist, kan dette tas med. Ny dokumentasjon er ikke nødvendig.

Vaksinestasjonen ligger i Statens Hus, Prinsens gt.1. Inngang fra Erling Skakkes gt.25.

For mer informasjon: Folkehelseinstituttet Vaksinasjon av barn og unge
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https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/
https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/
http://helsenorge.no/
https://www.google.com/maps/place/Erling+Skakkes+gate+25,+7013+Trondheim/@63.4288835,10.3916285,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x466d319a8c649a69:0x5f0f2f14a016010b!8m2!3d63.4288835!4d10.3938172
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

