
Bakgrund till beslut om vaccination mot covid-19 av 12–15-åringar i 

Region Uppsala 
Folkhälsomyndigheten har gett direktiv om att regionerna ska erbjuda vaccination mot covid-19 till 

barn i åldersgruppen 12–15 år. Vaccinationsarbetet ska utföras i samarbete med skolor och 

elevhälsa. Alla i åldersgruppen måste ha samtycke från vårdnadshavare, antingen genom att en 

vårdnadshavare närvarar vid vaccinationen, eller att samtliga vårdnadshavare undertecknar en 

samtyckesblankett. 

Region Uppsalas målsättning är att vaccinationstäckningen ska vara hög och att vaccin ska erbjudas 

till alla på lika villkor. Erfarenheterna från vaccinationen av tidigare åldersgrupper visar att det mest 

effektiva sättet att få så många som möjligt att vaccinera sig är att skicka kallelser med förbokade 

tider. Detta system har gett bra resultat även för gruppen unga, 16–17 år och minimerar skillnaderna 

i vaccinationstäckning mellan olika grupper. Region Uppsala vill därför fortsätta att arbeta enligt det 

systemet och kalla till de vaccinationslokaler som använts hittills och är anpassade för ändamålet. 

För att kunna få igång arbetet så snart som möjligt, och hjälpa de barn och föräldrar som vill att 

vaccinationen ska ske skyndsamt, kommer Region Uppsala att öppna för tidsbokning och drop-in så 

snart Folkhälsomyndighetens tidsplan tillåter. För att nå ut med informationen om detta till 

målgruppen (föräldrar och barn) ber regionen om skolornas hjälp. Skolan har stor vana att göra 

digitala utskick till eleverna via sina plattformar, och elever och föräldrar väntar sig information den 

vägen. Region Uppsala kommer att tillhandahålla materialet som behövs. 

För att säkerställa att alla barn i åldersgruppen har fått möjligheten att vaccinera sig utifrån sina 

förutsättningar och behov, kommer Region Uppsala i ett senare skede att i nära samarbete med 

elevhälsan att ytterligare utöka ansträngningarna att erbjuda ännu ovaccinerade barn och deras 

vårdnadshavare vaccination och på olika sätt underlätta genomförandet. 

Vaccinationsarbetet kommer att ske i tre steg: 
 Den 11 oktober, vilket är den första rekommenderade vaccinationsdagen för barn 12–15 år, 

kommer drop-in-vaccinationer att öppna för denna grupp i regionens befintliga externa 

vaccinationslokaler. Den 8 oktober kommer egenbokningen via 1177.se att öppna för denna 

åldersgrupp. Det kommer också att finnas möjlighet att ringa för bokning av tider. Inför 

denna vaccinationsstart kommer skolorna genom sina digitala kommunikationsvägar till 

elever och vårdnadshavare att vidarebefordra information från regionen.  

 Omkring den 1 november kommer de barn som ännu inte vaccinerats eller bokat tid för 

vaccination inom Region Uppsala att kallas per brev med förbokade tider för dos 1 och dos 2.  

 Omkring den 1 december kommer regionen i nära samarbete med elevhälsan att ytterligare 

utöka ansträngningarna att erbjuda ännu ovaccinerade barn och deras vårdnadshavare 

vaccination och på olika sätt underlätta genomförandet.  

Planeringen av de tre punkterna kommer att ske löpande. 
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