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Mognadsbedömning vaccination covid-19
Gäller för: Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd Regional vaccinationsenhet covid-19

Bakgrund
Dokumentet beskriver när mognadsbedömning ska göras vid vaccination mot covid-19 av barn och
ungdomar från 12 års ålder.

Mognadsbedömning behöver inte göras
 Om personen som ska vaccineras har med sig skriftligt samtycke från båda vårdnadshavare
 Om personen är över 12 år och har med sig en vårdnadshavare

Förutsättningar för att en mognadsbedömning ska göras (16-17 år)





Personen har fyllt 16 år men har inte fyllt 18 år
Personen kommer till vaccination utan vårdnadshavare
Personen har godkänd legitimation
Personen kan uppge sitt namn och personnummer och vid tveksamhet identifieras av
skolpersonal (gäller vid vaccination i skolans lokaler)
 Personen kommer till vaccination utan fullständigt ifylld samtyckesblankett från vårdnadshavare
(två vårdnadshavares underskrift behövs vid gemensam vårdnad, undantag om den ene
vårdnadshavaren har uppenbart förhinder, exempelvis sjukdom, särskilda omständigheter
exempelvis skyddade personuppgifter)

Personen kommer ensam med en vårdnadshavares underskrift
Efterfråga båda vårdnadshavares inställning och orsak till att bara en vårdnadshavare har
signerat. Komplettera bedömningen för vaccination med mognadsbedömning.
Personen kommer ensam och har inte med sig underskriven
samtyckesblankett
En mognadsbedömning sker då vid vaccinationstillfället. Mognaden och egen förmåga att ta
vaccinationsbeslut ska spegla den aktuella åldern, en förståelse för situationen och en viss
självständighet.

Titel

Dokumentid

Version

Giltig t.o.m.

Sida

Mognadsbedömning vaccination covid-19

RUT-22965

3

2023-11-19

1 (2)

Förutsättningar för att en mognadsbedömning ska göras (15 år)
I undantagsfall kan denna rutin även tillämpas för personer mellan 12-15 år
 Personen har fyllt 15 år
 Personen har godkänd legitimation
 Personen kan uppge sitt namn och personnummer och vid tveksamhet identifieras av
skolpersonal (gäller vid vaccination i skolans lokaler)
 Personen kommer till vaccination utan fullständigt ifylld samtyckesblankett från vårdnadshavare
(två vårdnadshavares underskrift behövs vid gemensam vårdnad, undantag om den ene
vårdnadshavaren har uppenbart förhinder, exempelvis sjukdom, särskilda omständigheter
exempelvis skyddade personuppgifter)

Vid samtalet
Muntlig information av vaccinatör

 Har du läst och förstått faktabladet? (Visa faktabladet och diskutera kring det)
 Har du några frågor?
 Vill du bli vaccinerad?

Vaccinatörens mognadsbedömning
Frågor att besvara vid samtal
Personen har bokat tid för vaccination eller kommer till en drop-in-tid

JA

NEJ

Personen kan följa de direktiv som mottagningen har vid besöket
Personen har med sig sin ifyllda hälsodeklaration eller kan fylla i den själv
på plats
Personen har förstått innehållet i hälsodeklarationen inklusive frågor om
allergier
Personen har förstått information i faktabladet om vaccinationen inklusive
information om att det finns biverkningar även om dessa är ovanliga
Personen vill bli vaccinerad

Mognadskravet är endast uppfyllt om personen uppfyller alla punkter
(1-6) och vaccination kan då genomföras utan samtycke från vårdnadshavare.
Godkänd mognadsbedömning ska registreras i Svevac-journalen enligt rutin.
Om vaccinatören bedömer att mognadskravet inte är uppfyllt och samtycke från
vårdnadshavare är okänt, ska vaccinationen inte genomföras vid det tillfället.

Dokumentet är utarbetat av: Cecilia Karlsson Anna Egardsson, Staffan Skogar, Eric Le Brasseur, Anna
Wimmerstedt
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