
Bergen, 21. januar 2022  

 
Informasjon til foresatte om koronavaksinering av 5- til 11-åringer  
 
Bergen kommune tilbyr koronavaksinering til 5- til 11-åringer hvis begge foreldre med 
foreldreansvar og barnet selv ønsker dette.   
 
Information in English on page 4 
 
Barn i årskullene 2010 til 2016 og de fra årskull 2017 som har fylt 5 år, får tilbud om både én og 
to doser med koronavaksinen hvis både barnet og foresatte ønsker dette. Barn i denne 
aldersgruppen vil bli vaksinert med en egen barnevaksine fra Pfizer.  
 
Ber foresatte vurdere om barnet bør få vaksine  
Nasjonale myndigheter har bestemt at barn i denne aldersgruppen skal få mulighet til å ta vaksine 
mot covid-19, men det er ikke gitt en oppfordring eller anbefaling om at denne gruppen bør 
vaksinere seg. Det er derfor viktig at foresatte selv tar stilling til om de vil vaksinere barnet sitt. FHI 
gjør oppmerksom på at det er begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger ved vaksinasjon av barn i 
alderen 5 til 11 år.  
 
For de som velger å vaksinere barnet sitt, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-
ulempebalanse i denne aldersgruppen. Ønsker dere at barnet skal få to doser, er anbefalt intervall 
mellom første og andre dose tolv uker. Dette er for å minske risikoen for bivirkninger.  
 
Minimumsintervallet er 8 uker. Barnet ditt vil altså ikke få andre vaksinedose før det har gått minst 
åtte uker siden første dose, med mindre det er spesielle medisinske grunner for et kortere intervall.  
 
Vaksine er særlig aktuelt for:  

• Barn med kroniske sykdommer  
• Barn i familier som 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  

 
Barns rett til medvirkning  
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. Barn og unge skal bli hørt 
ut fra alder og modenhet.  
 
Slik får barnet ditt vaksine  
I Bergen kommune er det bestemt at vaksineringen av barn i alderen 5 til 11 år skal skje i regi av 
skolehelsetjenesten for elever og helsestasjon for barnehagebarn over 5 år. Sted for selve 
vaksineringen er foreløpig ikke bestemt.  
 
Foresatte kan kontakte skolehelsetjenesten til barnet sitt via HelseNorge innen 04.02.22, og be om at 
barnet får vaksinetime. Foresatte til barn som ikke har begynt på skolen, kan ta kontakt med 
helsestasjonen barnet tilhører via HelseNorge eller pr telefon.  
 
Krav om samtykke  
Begge foreldre med foreldreansvar må samtykke til koronavaksinasjon. Send samtykke til at barnet 
blir vaksinert via HelseNorge til skolehelsetjenesten. Har dere ikke mulighet til å benytte den digitale 



løsningen, kan dere fylle ut vedlagte samtykkeskjema på side 3. Det blir ikke gjort unntak fra denne 
regelen med mindre en forelder har foreldreansvar alene og kan dokumentere dette. Minst én av 
foreldrene som har undertegnet samtykkeskjemaet må følge barnet til vaksinering.  
  
Informasjon til foresatte med barn født i 2010 som allerede har fylt 12 år  
Barn som har fylt tolv år kan få to ordinære doser av koronavaksinen fra Pfizer, dersom foresatte og 
barnet selv ønsker det.   
 
Vaksinering av barn over tolv år foregår i kommunale vaksinestasjoner. Foresatte med foreldreansvar 
kan bestille time til både første og andre dose til barnet sitt hos koronatelefonen 55 56 77 00.   
Begge foresatte med foreldreansvar må fylle ut samtykkeskjema, før barnet kan motta første 
vaksinedose. Ta med samtykkeskjemaet til vaksinestasjonen. I tillegg må minst én av dere som har 
signert samtykkeskjemaet, følge barnet til vaksineringen. Ønsker du at barnet ditt skal få to doser, er 
anbefalt intervall tolv uker. Et langt intervall mellom dosene gir den beste vaksineresponsen. 
Minimumsintervallet er åtte uker.    
 
Mer informasjon  
Se oppdatert informasjon om vaksinering på nettsidene til Bergen kommune og 
Folkehelseinstituttet:  

• www.bergen.kommune.no/koronavirus/vaksinering   
• www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/  
• Informasjon om vaksinasjon av barn og unge hos FHI: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon
-av-barn-og-unge.    

 
  
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Etat for håndtering av covid-19  
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Samtykke til vaksinasjon og før vaksinasjon  
 
Gi beskjed dersom barnet har allergi eller alvorlig astma. Det er vanlig å utsette vaksinasjon 
ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. Barnet ditt er anbefalt vaksine på bakgrunn 
av ditt/deres samtykke, og eventuelle grunner til at barnet ikke bør vaksineres må diskuteres 
med egen lege. Ved delt foreldreansvar må begge foreldre med foreldreansvar samtykke til 
vaksinering av barnet  
 
Barnets navn : ______________________  Fødsels- og personnummer:_____________   
 
Jeg/vi ønsker at barnet mitt/vårt barn vaksineres mot covid-19:                                    
 
Foresatte med foreldreansvar:          
Foresatt 1: Fullt navn (skriv tydelig)______________________________________  
 
 
Foresatt 1: underskrift: _________________ 
 
 
Telefonnummer:_______________                                                       
 
 
 
Foresatt 2: Fullt navn (skriv tydelig):______________________________________  
 
 
Foresatt 2: underskrift: ___________________________ 
 
 
Telefonnummer: _______________                                                       
 
 
 
Eventuell informasjon om barnet til vaksinatør:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________  
  
  



Bergen, January 21, 2022 

 
Information for parents about COVID-19 vaccination of 5- to 11-
year-olds 

 
The City of Bergen offers COVID-19 vaccination to 5- to 11-year-olds if both parents with parental 
responsibility and the child him/herself wish to do so.  
 
Children in the 2010-to-2016 cohorts and those from the 2017 cohort who have reached the age of 5 
years are offered both one and two doses of the COVID-19 vaccine if both the child and the Parent or 
Guardian wish to do so. Children in this age group will receive a special children's vaccine from Pfizer. 
 
Asking parents to consider whether the child should receive a vaccine 
The national authorities have decided that children in this age group should be given the opportunity 
to take a vaccine against COVID-19, but no call or recommendation has been made that this group 
should be vaccinated. It is therefore important that parents decide for themselves whether they 
want to vaccinate their child. The Norwegian Institute of Public Health (FHI) points out that there is 
limited knowledge about rare side effects in connection with vaccination of children aged 5 to 11. 
 
For those who choose to vaccinate their child, FHI considers that one dose provides the best 
cost/benefit balance in this age group. If you want your child to receive two doses, the 
recommended interval between the first and second doses is twelve weeks. This is to reduce the risk 
of side effects.  
 
The minimum interval is 8 weeks. Your child will not receive a second dose of the vaccine until at 
least eight weeks have passed since the first dose unless there are special medical reasons for a 
shorter interval. 
 
The vaccine is particularly relevant for: 

• Children with chronic diseases 
• Children in families that have close contact with persons in particular need of protection 
• Children who are at increased risk because they are moving to or staying in countries with a 

higher risk of infection or poorer access to health services than in Norway, or children who 
for other reasons live in an extremely vulnerable situation 

 
Children's right to be heard 
Children have the right to receive age-appropriate information. Parents should talk to their children 
about the choices regarding vaccination and help convey important information about the subject. 
Children and adolescents should be heard based on age and maturity. 
 
How your child receives a vaccine 
The City of Bergen has decided that the vaccination of children aged 5 to 11 shall take place under 
the auspices of the school health service for pupils, and at public health centres for kindergarten 
children over 5 years of age. The venue for the vaccination has not yet been determined. 
 
Parents can contact their child's school health service via HelseNorge by 04 February 2022 and 
request that the child receive a vaccine appointment. Parents of children who have not started 
school can contact the public health centre that the child belongs to via HelseNorge or by phone. 
 
 



Requirement for consent 
Both parents with parental responsibility must consent to COVID-19 vaccination. Send the consent 
for the child to be vaccinated via HelseNorge to the school health service. If you are unable to use 
the digital solution, you can fill out the attached consent form on page 3. No exceptions are made to 
this rule unless a parent has sole parental responsibility and can show documentation to prove it. At 
least one parent who has signed the consent form must accompany the child to the vaccination. 
  
Information for parents of children born in 2010 who have already reached the age of 12 
Children who have reached the age of twelve can receive two ordinary doses of the COVID-19 
vaccine from Pfizer if the parents and the child desire to do so. 
 
Vaccination of children over the age of twelve takes place in municipal vaccination centres. Parents 
with parental responsibility can book an appointment for both the first and second doses for the 
child using the COVID-19 telephone 55 56 77 00.  
 
Both parents with parental responsibility must complete the consent form before the child can 
receive the first dose of the vaccine. Bring the consent form to the vaccination centre. In addition, at 
least one of you who has signed the consent form must accompany the child to the vaccination. If 
you want your child to receive two doses, the recommended interval is twelve weeks. A long interval 
between doses provides the best vaccine response. The minimum interval is eight weeks. 
 
More information 
Find updated information on vaccination online at the City of Bergen website and the Norwegian 
Institute of Public Health (FHI) website: 

• www.bergen.kommune.no/koronavirus/vaksinering   
• www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/  
• Information on vaccination of children and adolescents at FHI: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon
-av-barn-og-unge.    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Sincerely  
Covid-19 Response Office 
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Consent for vaccination and before vaccination 
 
Let us know if your child has allergies or severe asthma. It is common to postpone vaccination in case 
of acute illness and in case of fever above 38 degrees. Vaccination of your child is recommended 
based on your/their consent, and any reasons why the child should not be vaccinated must be 
discussed with your family GP. For parents with shared parental responsibility, both must consent 
to the vaccination of the child. 
 
Child's Name: ____________________________________________  

Date of Birth and National ID Number: _______________ 

 

I/we want my/our child to be vaccinated against COVID-19: 
 
Parent or guardian with parental responsibility: 
Parent 1: Full Name (write clearly) ____________________________________________ 
 
Parent 1: Signature: ____________________________________________ 

Phone Number: ______________ 

 
 
Parent 2: Full Name (write clearly) ____________________________________________ 
 
Parent 2: Signature: ____________________________________________ 

Phone Number: _______________ 

 
Any information about the child that the Vaccination Nurse should know: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

 
 
 


