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För vaccination mot covid-19
Datum

Diarienummer

2021-07-28

Hälso- och sjukvård

Vaccination mot covid-19 av individer som
är födda 2005 eller tidigare och under 18 år

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. Individer födda 2005 eller
tidigare bedöms i stor utsträckning vara tillräckligt mogna för att själva fatta
beslut om vaccination mot covid-19, men undantag finns och en bedömning
måste därför göras där vårdnadshavares samtycke saknas eller är okänt.

Mognadhetsbedömning
Mognadsbedömningen hanterar den enskildes egen förmåga att i en
specifik situation förstå och kunna ta till sig faktisk information, förstå
konsekvenser av vaccineringen eller söka hjälp vid behov.
Mognaden och egen förmåga att ta vaccinationsbeslut ska spegla den
aktuella åldern, en förståelse för situationen och en viss självständighet.
Självständigheten visas genom att individen bokat vaccinationen och
kommit till vaccinationsmottagningen.

Förutsättningar för att en mognadsbedömning ska göras:
1) Personen är 16 år (född 2005 eller tidigare) men inte fyllda 18 år
2) Personen kommer till mottagningen utan vårdnadshavare
3) Personen har godkänd legitimation

Vårdgivarens mognadsbedömning:
1) Personen har bokat tid för vaccination eller kommer till drop in
vaccination.
2) Att personen kan följa de direktiv som mottagningen har vid besöket, till
exempel att bära munskydd
3) Personen uppger namn och personnummer
4) Personen har fyllt i hälsodeklarationen
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5) Vid samtalet
a) Att det tydligt framgår att personen vill ha vaccination
b) Att personen förstått hälsodeklarationen inklusive frågan om allergier
c) Att personen har förstått information om vaccinationen inklusive
information om åtgärder vid misstänkta biverkningar

Om personen uppfyller punkt 1-4 i ”Vårdgivarens mognadsbedömning”
samt att vårdgivaren bedömer att personen uppfyller punkt a-c i punkt 5
(”Vid samtalet”), bedöms mognadskravet uppfyllt och vaccination kan
genomföras utan vårdnadshavarens samtycke. Är vårdnadshavare
medföljande eller har lämnat skriftligt samtycke kan vaccination
genomföras även om mognadskravet inte är uppfyllt.

Om vårdgivaren bedömer att mognadskravet inte är uppfyllt och samtycke
från vårdnadshavare är okänt, genomförs inte vaccinationen utan ny tid
bokas med samtycke från vårdnadshavare (länk samtyckesblankett).
Mognadsbedömning och/eller vårdnadshavares samtycke dokumenteras i
samband med besök på vaccinationsmottagningen i journalen.

