
   
 

   
 

Informasjon til foreldre og foresatt til barn født i 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 og 2017 

 

Barn i denne aldersgruppen har tilbud om (kan ta) en eller to doser koronavaksine 

dersom de og foresatte ønsker. Folkehelseinstituttet har vurdert at vaksinasjon av 

barn 5-15 år kan ha positiv nytte, men nytten er begrenset siden risiko for alvorlig 

sykdom allerede er svært lav. Barn og unge vil også kunne få bred og varig 

beskyttelse ved å gjennomgå koronainfeksjon. Folkehelseinstituttet mener likevel 

det er riktig at barn i denne aldersgruppen får et tilbud om vaksine for de som 

ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i 

kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land 

med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. 

 

Unge under 16 vil trenge samtykke fra begge foresatte. Det gjelder også ved delt foreldreansvar. 

Ferdig underskrevet samtykke-erklæring må leveres på vaksinesenteret både ved dose 1 og dose 2.  

 I Aurskog-Høland vil vaksinering av denne gruppen foregå i de kommende ukene på vaksinesentret. 

Dersom du ønsker at ditt barn skal få koronavaksine, anbefaler vi at du går inn på Helseboka og 

registrerer barnet ditt via denne linken: Helseboka  eller følg linken fra kommunens hjemmeside. . 

Bestill så time til vaksinering korrekt dag jfr. listen under via denne linken: 

https://helseboka.app/b/s/2157555 

Det skal gis Pfizer, barn 5–11 år får egne barnedoser av denne.  Dersom man har gjennomgått covid-

19, tilbys ikke vaksine i første omgang.  Det vil være helsesykepleier til stede på 

vaksinasjonsdagene.  

I Aurskog Høland har vi i samråd med smittevernoverlegen lagt opp til vaksinering distrikt vis, det 

betyr at de som har barn i barnehage eller på skole på oppsatte dager kan sette seg opp til time.    

  

Aurskog: Onsdag 9.2.22 13.00-20.00  

Bjørkelangen: Torsdag 10.2.22 13.00-20.00 

Setskog/Rømskog: Mandag 14.2.22 13.00-20.00 

Løken/Hemnes: Onsdag 16.2.22 13.00-22.00 

 

Ved behov vil det bli satt opp flere dager.  

 

Det kommer ikke til å bli sendt ut innkallinger til denne gruppen. Det vil bli opprettet en link på 

kommunens hjemmeside som tar dere rett til helseboka og timeboking. Vi ber dere om å sette opp 

https://www.helseboka.app/checkin/staff/2195543/login
https://helseboka.app/b/s/2157555


   
 

   
 

time på dagen som er tiltenkt distriktet dere tilhører. Dere vil også motta info direkte fra barnehage 

eller skole. Dette gjøres i samråd med kommunens smittevernoverlege. Dersom tidspunktene som er 

satt opp for ditt distrikt ikke passer vil det bli mulighet for å ta vaksine senere, nærmere info om 

dette vil komme på kommunens hjemmeside.   

 

Dersom dere har spørsmål knyttet til vaksinering anbefaler jeg dere å ta 

kontakt via kommunenes koronamail: 

koronavaksine@ahk.no  

Dere kan også lese mer på FHI sine opplysningssider:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-

koronavaksine/ 

 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine

/#vaksinasjon-av-barn-og-unge 

 

Mvh Daglig leder ved vaksinesentret 

 

 

mailto:koronavaksine@ahk.no
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

