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Rutin för mognadsbedömning 
inför vaccination mot covid-19  
 
För vaccination av omyndiga personer krävs antingen samtycke från vårdnadshavare eller att den 
omyndige bedöms ha uppnått tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om vaccination. För barn 
som har fyllt 15 år kan en individuell mognadsbedömning göras om hen önskar att bli vaccinerad mot 
covid-19 där vårdnadshavare inte gett sitt medgivande till vaccination. Mognadsbedömningen ska 
alltid göras via sjukvården på HC. 
 

Muntlig information av vaccinatör:  
 
Vaccinationen mot covid-19 ges som en injektion i överarmens muskel. Vaccinet gör att 
kroppens immunförsvar tränas på att känna igen viruset som orsakar covid-19 och minskar 
risken att du blir svårt sjuk om du skulle bli infekterad med viruset.  
 
Efter injektionen är det vanligt att man kan känna sig öm över injektionsstället. Man kan 
också få feber och värk i kroppen. Dessa symptom avklingar inom något dygn. Om de sitter i 
mer än 2 dygn, måste du kontakta 1177.  
 
Enstaka personer kan få en kraftig allergisk reaktion efter vaccinationen. Det är mycket 
ovanligt, men man måste därför stanna kvar 15 minuter efter vaccinationen. Om du börjar 
må dåligt under den tiden måste du säga till någon i personalen.  
 
Har du några frågor?  
Vill du bli vaccinerad?  
  

Frågor att besvara av vaccinatör: JA  NEJ  
Patienten följer de direktiv som mottagningen har vid besöket      

Patienten kan uppge sitt namn och personnummer      

Patienten har förstått och fyllt i hälsodeklarationen inklusive frågan om allergier      

Patienten har förstått informationen om vaccinationen inklusive information om 
åtgärder vid misstänkta biverkningar (se ovan)  

    

Patienten vill bli vaccinerad?     

  
Om samtliga frågor är besvarade med ja, bedöms mognadskravet uppfyllt och vaccination kan 
genomföras utan vårdnadshavares samtycke eller närvaro. Om inte bokas en ny tid med samtycke 
från vårdnadshavare. Är vårdnadshavare medföljande eller har lämnat skriftligt samtycke kan 
vaccination genomföras även om mognadskravet inte är uppfyllt.  
 
Dokumentation: Godkänd mognadsbedömning och/eller vårdnadshavares samtycke dokumenteras i 
samband med vaccinationsbesöket.  
 


