
Till Folkhälsomyndigheten 

angående vaccination mot covid-19 för barn från 12 år 
 

Smittskyddsläkarföreningen har tagit del av Barnläkarföreningens utlåtande gällande vaccination mot 

covid-19 för barn. Vi stödjer BLF’s ställningstagande om att förorda att vaccin erbjuds till alla barn 

från 12 års ålder och vill särskilt framhålla några punkter: 

• Vaccin bör i första hand erbjudas för att minska risken för allvarlig sjukdom hos individen. 

Tillgängliga effekt- och säkerhetsdata talar för att även om risken för allvarlig covid-19 är låg 

för barn så är riskerna med sjukdomen (inklusive komplikationer som MIS-C och post-covid) 

större än med vaccinen, vilket alltså talar för vaccination. 

• Vaccination av barn kan även förväntas ha en effekt på smittspridningen bland barn och i 

övriga samhället. Även om detta är sekundärt till den individuella medicinska nyttan så skulle 

det har positiva indirekta hälsoeffekter för barnen om det innebär att skolor och 

fritidsaktiviteter kan vara igång på vanligt sätt. 

• Tidigare erfarenheter från andra vaccinationsprogram visar att det är lättare att uppnå en 

hög och jämlik vaccinationstäckning om vaccination utförs i skolorna, jämfört med om varje 

individ själv ska uppsöka vården. Arbetet med vaccination mot covid-19 har hittills tydligt 

visat att det varit svårt att uppnå en jämlik vaccinationstäckning utifrån bland annat 

socioekonomi, utbildningsnivå och födelseland och det finns en klar risk för att dessa 

skillnader skulle visa sig även bland barn. Även om det är regionernas uppgift att planera och 

utföra vaccinationerna så skulle det vara ett stöd om man i den nationella kommunikationen 

förordade ett nära samarbete mellan Elevhälsan och regionerna för att uppnå bästa möjliga 

resultat om barn 12-15 år ska vaccineras. 

• Vi instämmer i BLF’s synpunkter om att ovaccinerade barn inte får diskrimineras. Även om 

någon form av vaccinpass eller differentierade rekommendationer skulle införas för vuxna 

bör det inte begränsa ovaccinerade barns möjligheter att delta i skolundervisning, 

fritidsaktiviteter eller andra sociala sammanhang. 
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