
Vaksinasjon av barn og unge 

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for 

sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen. Av mRNA-vaksinene 

er det koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) som brukes til de under 30 år. 

Barn 5–11 år får egne barnedoser av denne. Immunitet gjennom infeksjon, med eller 

uten én dose vaksine, også kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge. 

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge: 

Hvem Hvordan 

Ungdom født 2003, 2004 og 2005 Alle bør grunnvaksineres med 2 doser 
koronavaksine 
8–12 ukers mellomrom mellom dosene 
De som tidligere har gjennomgått covid-19 
anbefales 1 dose koronavaksine 
De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 
hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter 
siste dose i grunnvaksineringen. 
Ungdom med alvorlig svekket 
immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser 
koronavaksine.  

barn og ungdom 5-15 år med 
alvorlig grunnsykdom 

Bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine 
8 -12 ukers mellomrom mellom dosene 
Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers 
intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig 
grunnsykdom, basert på legevurdering. 
Barn og ungdom med alvorlig svekket 
immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser 
koronavaksine.   

Barn og ungdom født 2006 - 2009 Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og 
foresatte ønsker 
Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for 
et alvorlig forløp av covid-19. 
Dose 2 kan også ha positiv nytte, men 
tilleggseffekten er begrenset siden risiko for 
alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første 
vaksinedose. 
Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske 
sykdommer, har nær kontakt med utsatte 
personer, eller skal oppholde seg i eller reise til 



land som krever 2 doser i koronasertifikat for 
denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land). 
En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-
12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt 
selv om det går lengre tid mellom dosene. 

Barn født 2010 - 2016 og de i 
årskull 2017 som har fylt 5 år. 

Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og 
foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for: 

• Barn med kroniske sykdommer 

• Familier der barn har nær kontakt med 

personer med særlig behov for beskyttelse 

• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte 

til eller oppholde seg i land med høyere 

smitterisiko eller dårligere tilgang til 

helsetjenester enn i Norge, eller barn som 

av andre grunner lever i en svært utsatt 

situasjon 

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose 
er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne 
aldersgruppen. 
En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-
12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt 
selv om det går lengre tid mellom dosene. 

Barn under 5 år • Koronavaksinene er ikke godkjent for barn 

under 5 år 

Noen land krever flere vaksinedoser til barn og unge enn anbefalt ved innreise. 

• Problemstillinger med koronasertifikatet 

Les mer om anbefalingen for 16-17-åringer: 

• Koronavaksine for ungdom 16-17 år (informasjonsark) 

• 16-17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon (nyhetssak)  

• Om koronavaksinasjon av ungdom 16-17 år (FHIs ekspertvurdering, 

pdf) 

Les mer om tilbudet til 5-15-åringer: 

https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/til-helsepersonell-vanlige-problemstillinger-om-koronasertifikat/#:~:text=i%20god%20tid.-,Ekstra%20dose%20for%20%C3%A5%20innfri%20innreisekrav,-P%C3%A5%20noen%20omr%C3%A5der
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-16-17-ar/
https://www.fhi.no/nyheter/2021/16-17-aringer-far-tilbud-om-koronavaksinasjon/
https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/svar-pa-oppdrag-37b---om-koronavaksinasjon-av-ungdom-16-17-ar---oppdatert-anbefaling.pdf


• Koronavaksine for barn 5-11 år (informasjonsark) 

• Koronavaksine for ungdom 12-15 år (informasjonsark) 

• Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides (nyhetssak) 

• 12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon (nyhetssak) 

• Om vurdering av koronavaksinasjon av barn 5-11 og 12-15 år (FHIs 

ekspertvurdering, pdf) 

Om samtykke fra foresatte og barnas rett til medbestemmelse 

Vaksinering er frivillig. De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke 

til vaksinasjon selv. For barn som får tilbud om koronavaksine men ikke enda har fylt 

16 år må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge 

samtykke. Barn og ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres 

egen mening skal legges vekt på.  

• Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år 

For barn under barneverntjenestens omsorg er samtykkekompetansen lagt til 

barneverntjenesten. For enslige unge asylsøkere under 16 år er 

samtykkekompetansen lagt til barnets representant. Samtykke fra barneverntjeneste 

eller representant bør bekreftes skriftlig i et eget dokument. 

Rett til tilpasset informasjon 

Barn har rett til å få tilpasset informasjon. Foresatte bør snakke med sine barn om 

valget rundt vaksinasjon og hjelpe til med å formidle viktig informasjon knyttet til 

dette. Tekstene nedenfor og lenkene til tilpasset informasjonsmateriell er ment som 

hjelp til dette. 

• Koronavaksine for barn 5-11 år - kort informasjon med illustrasjoner, 

flere språk kommer 

• Koronavaksine for ungdom 12-15 år - kort informasjon med 

illustrasjoner på flere språk 

• Koronavaksine for ungdom 16-17 år - kort informasjon med 

illustrasjoner på flere språk 

• På FHIs Vimeo side Om vaksinering - informasjon på flere 

språk finnes enkle filmer som forklarer helt basalt om: Hva er en 

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-barn-5-11-ar/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/
https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/
https://www.fhi.no/nyheter/2021/12-15-aringer-tilbys-koronavaksinasjon/
https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/2022-01-07-svar-pa-oppdrag-58-om-dose-to-til-12-15-aringer.pdf
https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-barn-5-11-ar/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-16-17-ar/
https://vimeo.com/showcase/8567491
https://vimeo.com/showcase/8567491


vaksine? Hvordan fungerer vaksiner? Hvorfor vaksinerer vi oss mot 

covid-19? 

 


