Samlad information om vaccination mot covid-19 till barn
över 12 år
I detta utskick har vi samlat information som kan underlätta i olika
kommunikationsinsatser som rör vaccination av barn från 12 år. Det är faktablad,
webbtexter, frågor och svar, filmer mm.

Publicerat material:
-

Ett faktablad om vaccination av barn från 12 år till vårdnadshavare.
Tanken är att vårdnadshavare ska kunna läsa igenom det med sitt barn.
Den finner du här https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/v/vaccination-mot-covid-19-for-barn-som-ar12-ar-eller-aldre/
På den länken kommer vi även att lägga ut översättningar av faktabladet
till: engelska, arabiska, somaliska, BKS (bosniska/kroatiska/serbiska), dari,
turkiska, polska, tigrinja och persiska.

-

Bifogat finns också en länk till information om den ovanliga men allvarliga
biverkningen myorkadit/perikardit. Syftet är att höja kunskapen om
symtomen. Informationen är riktad till vårdpersonal och vaccinatörer. Den
finns länkad från vår webbsida: Vägledning och fördjupad information om
vaccination mot covid-19.
Ny webbsida: Information för vårdpersonal och vaccinatörer om ökad
uppmärksamhet på symtom efter vaccination mot covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/forpersonal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso--ochsjukvard/Vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-motcovid-19/okad-uppmarksamhet/

Följande material kommer:
-

Översättningar av faktablad och affischer kommer och läggs ut efter hand
på vår webbsida.
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Övrigt befintligt material på vår webbsida:
Till vårdpersonal
Hälsodeklaration för vaccination finns här (det är samma som för vuxna)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/h/halsodeklaration--vuxna--vaccination-mot-covid-19/

Ny Faq om ordinationsrätt:
Kan elevhälsan ordinera vaccin mot covid-19 till barn från 12 år?
Om en sjuksköterska kan ordinera vaccin styrs av Socialstyrelsens föreskrift med
kompetenskrav för sjuksköterskor vid just ordination av vaccin för covid-19 som i
sin tur hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination av
samma sjukdom.
Det finns idag en rekommendation att vaccinera för covid -19 och därmed kan
skolsköterskor ordinera och genomföra en vaccination när myndigheten också
rekommenderat att skolbarn ska bli vaccinerade. Länk:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-motcovid-19/
Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19
Här finns samlad information om aktuella vacciner och vaccinationer mot covid19, riktad till vårdpersonal som utför vaccinationerna. Vägledningen ger fördjupad
information om hur vaccinationerna bör genomföras, vaccination av specifika
grupper och smittskyddsåtgärder efter vaccinationen.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-ochomsorg/for-personal-inom-halso--och-sjukvard/Vagledning-och-fordjupadinformation-om-vaccination-mot-covid-19/

Allmän information
Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-omvaccinationen/barn-och-ungdomar/
Till dig som vill veta mer inför din vaccination mot covid-19
Samlad allmän information om de frågor som många undrar över inför sin
vaccination mot covid-19. Det handlar om vaccinernas effekt och säkerhet och
varför alla som kan bör vaccinera sig.
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-vill-veta-mer-inforvaccination/
Om vaccinerna
Läs mer om hur ett vaccin fungerar och vad som är specifikt för vaccinerna mot
covid-19.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/omvaccinerna/
Så godkänns ett vaccin mot covid-19
Det ställs höga krav på vaccinernas säkerhet för att de ska godkännas. Läs mer
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/sagodkanns-ett-vaccin/
Om coronaviruset och covid-19 – för dig som är barn eller ungdom
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-barn-och-unga/
Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19
För att undvika onödig risk för missförstånd och oro hos många har
Läkemedelsverket tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika
påståenden.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid19/lakemedelsverket-informerar/
Lättläst
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/informationsmaterial/lattlast/fakta-om-vaccinerna-mot-covid-19lattlast/

Filmer
Här har vi samlat filmer som handlar om varför det är viktigt att vaccinera sig om
man har möjlighet och hur ett vaccin fungerar och tas fram.
Varför är det viktigt att vaccinera sig? (0:42 sek)
Vad är ett vaccin? (0:42 sek)
Hur funkar vaccin? (0:50 sek)
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Hur testas vaccin mot covid-19? (1:06 sek)
Effektiv och transparant forskning (0:56 sek)

Frågor och svar
Folkhälsomyndigheten tar löpande fram frågor och svar om vaccination om barn.
De publiceras på vår webbsida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-ochsvar-om-vaccination-mot-covid-19/
Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-motcovid-19/?exp=91619#_91619
Vad gäller för barn och vaccination mot covid-19?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-motcovid-19/?exp=84500#_84500
Hur vet vi att ett vaccin är säkert för barn?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-motcovid-19/?exp=95016#_95016
Jag är 12 år – när får jag vaccinera mig mot covid-19?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-motcovid-19/?exp=95015#_95015
Kan elevhälsan ordinera vaccin mot covid-19 till barn från 12 år?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-motcovid-19/?exp=99239#_99239
Ska jag vaccinera mig även om jag har varit sjuk i covid-19?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-motcovid-19/?exp=85612#_85612
Varför ska man vara frisk när man vaccinerar sig?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-motcovid-19/?exp=91069#_91069
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