
Bydel Alna

Koronavaksine til barn  
og unge mellom 12-15 år
Barn og  unge født i år 2006-2008  
får tilbud om én vaksinedose. De som 
har hatt korona skal ikke vaksineres.

Hvorfor bør barn og unge vaksineres?  
Det er en del smitte blant barn og unge, og vaksinen 
beskytter mot å bli alvorlig syk dersom man blir 
smittet. Vaksinen gjør også at det blir mindre  
smittespredning i samfunnet. Mindre smitte  
bidrar til at vi kan komme raskere tilbake til 
 hverdagen slik den var før koronapandemien.

Hvorfor tilbys vaksine for barn?  
De faglige rådene er at 12-15-åringene får flere  
fordeler enn ulemper ved å ta vaksinen. Det har  
vært avgjørende for regjeringen. Nå er det mye  
smitte blant barn og unge, og vaksine vil bidra til at 
også denne gruppen får en mer normal hverdag.
 
Må barnet mitt vaksineres?  
Nei, det er frivillig å ta vaksinen.

Skal barn som har hatt covid-19 få vaksine?  
Barn og unge mellom 12-15 år som har hatt  
covid-19, blir foreløpig ikke tilbudt vaksine. 

Hvilken vaksine får barn mellom 12 og 15 år?  
De vil bli tilbudt vaksinen fra Pfizer (Comirnaty®), 
som er godkjent til bruk fra 12 år og oppover.
 
Koster koronavaksinen noe?  
Nei, koronavaksinen er gratis.

Må jeg som forsatt si ja til at barnet mitt får vaksine?  
Ja, hvis ditt barn er under 16 år må du samtykke 
(si ja) til at barnet skal få koronavaksinen. Dette 
gjøres ved å fylle ut et samtykkeskjema. Skjemaet 
må fylles ut før koronavaksinen gis.

Hvis begge foresatte har ansvar for barnet,  
må begge to skrive under på samtykkeskjema. 
 
I tillegg må foresatte fylle ut et skjema med  
informasjon om barnets helse.

Kan barn og unge få bivirkninger av vaksinen?  
Barn og unge kan oppleve de samme vanlige og 
ufarlige bivirkningene som voksne etter at de har 
tatt vaksinen. Mange opplever at de: 

▸ får vondt på stikkstedet
▸ blir trøtte
▸ får hodepine
▸ vondt i kroppen
▸ frysninger og feber 

Bivirkningene er ubehagelige, men går over etter 
få dager.

At kroppen reagerer og gir oss bivirkninger, er 
et tegn på at den jobber og gjør immunforsvaret 
vårt rustet til å møte det virkelige viruset. Hvis 
barnet ikke opplever bivirkninger, betyr ikke det 
at vaksinen ikke virker. Vi reagerer alle ulikt på 
vaksiner, og selv om barnet ikke får bivirkninger 
er det likevel godt beskyttet mot koronavirus.

Vaksinering  på skolen 

Når? 
▸ Uke 47 og 48

Vaksinen vil bli gitt i skoletid. Mer  
informasjon om tidspunkt vil bli gitt. 

Drop-in på Alna vaksinesenter 
 
Når? 
▸ Mandag: kl. 14.30–17.00 og 18.00–20.00
▸ Tirsdag–fredag: kl. 09.30–12.00 og 13.00.–16.00

Hvor? 
▸ Haugerudsenteret 3, 0673 Oslo.  Inngang 1, 2. etasje. 

Tilbudet er for de som ikke allerede har tatt koronavaksinen eller har hatt korona. 
Husk at foresatte må fylle ut samtykkeskjema og egenerklæringsskjema før vaksinering.

Les mer om koronavaksinen ▸ www.oslo.kommune.no/koronavaksine/


