
 
  
 

 

Beslutsstöd vaccination mot covid-19 av individer 12 - 17 år 
Beslutstöd avseende bedömning om vaccination för individ som är under 18 år, men har fyllt12 
år. 
 

Allmänt 
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 sin vaccination. Individer som har fyllt eller fyller 16 år innevarande år 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 ena eller båda vårdnadshavares 
samtycke saknas eller är okänt.  
Även för individer som har fyllt 15 år kan, efter bedömning i varje enskilt fall, behov av 
individuell mognadsbedömning uppstå  
 

Mognadsbedömning 
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 den egna förmågan 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. 
 

Oenighet mellan ungdom och vårdnadshavare 
Om ungdomen vill eller inte vill vaccineras, och det står i motsatts till vårdnadshavares vilja, 
gäller ungdomens önskan. Mognadskravet måste uppfyllas för att vaccination ska kunna ges . 
 

Förutsättningar för att en mognadsbedömning ska göras 
1. Personen har fyllt 15  år, men är inte fyllda 18 år 
2. Personen ska ha en bokad vaccinationstid  
3. Personen kommer till mottagningen för vaccination 
4. Personens identitet ska vara styrkt 
 

Vårdgivarens mognadsbedömning 
1. Personen kan följa de direktiv som mottagningen har vid besöket 
2. Personen uppger namn och personnummer 
3. Personen har fyllt i hälsodeklarationen 
4. Vid samtalet 

a) det tydligt framgår att personen vill ha vaccination 
b) personen förstått frågorna och innebörden av hälsodeklarationen 
c) personen har förstått information om vaccinationen inklusive information  
    om åtgärder vid misstänkta biverkningar 
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Om personen uppfyller punkt 1-3 i Vårdgivarens mognadsbedömning samt att 
vårdgivaren bedömer att personen uppfyller a-c i punkt 4 Vid samtalet, 
bedöms mognadskravet uppfyllt och vaccination kan genomföras utan 
vårdnadshavarens samtycke.  
 

Om vårdgivaren bedömer att mognadskravet inte är uppfyllt och samtycke från 
vårdnadshavare är okänt, genomförs inte vaccinationen utan ny tid kan bokas med 
vårdnadshavares samtycke. 
 

Dokumentation 
Vårdnadshavarens samtycke eller mognadsbedömning ska dokumenteras som en kommentar 
(journalanteckning) i MittVaccin med något av nedanstående alternativ: 

- Skriftligt samtycke vårdnadshavare 
- Samtycke medföljande vårdnadshavare 
- Bedömd mogen 
- Nekad vaccination efter mognadsbedömning 

 

 

 

Om MittVaccin drabbas av oplanerade driftstopp, tillgång till systemstödet ej ännu är på plats 
eller om internetuppkoppling saknas, dokumenteras samtycke eller resultat av 
mognadsbedömning längst ned på sidan 1 på Hälsodeklaration och ordinations- och 
administreringsblankett MittVaccin för efterregistrering. Uppgifterna efterregistreras i MittVaccin 
så snart journalstödet är tillgängligt. 
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