
Tilbud om koronavaksine til 16- og 17-åringer 

-med kopi til foresatte hvor ungdom ikke har fylt 16 år 

Bakgrunn 

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, 

etter råd fra Folkehelseinstituttet. 

Folkehelseinstituttet har gjennom sommeren innhentet mer informasjon og erfaring fra land 

som tilbyr vaksine til unge. Anbefalingen baseres på en grundig gjennomgang av tilgjengelig 

kunnskap og kan leses i sin helhet her 

https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/svar-pa-oppdrag-

37b---om-koronavaksinasjon-av-ungdom-16-17-ar---oppdatert-anbefaling.pdf 

- Få ungdommer har blitt alvorlig syke av koronaviruset, men det er en del smitte blant 16-

17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, 

i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet,  

sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.  

Hun fremhever også at redusert smittespredning i aldersgruppen som følge av vaksinasjon er 

nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge 

under pandemien.  

Tilbudet gjelder alle født i årskull 2004 og 2005 

De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv.  

For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år før vaksinen settes må det foreligge 

samtykke fra foresatte. Ved felles foreldreansvar må det foreligge samtykke fra begge 

foresatte. Samtykkeskjema er vedlagt.  
Utskrift av samtykkeskjema kan hentes på servicekontoret.  
De som ikke har fylt 16 år må ha med samtykkeskjemaet når de kommer for å få vaksine.   

Vaksinering 

De fleste skal ha to doser vaksine.  

Vaksinering med første dose vil foregå ved Rakkestad vaksinesenteret i Industriveien 3.  

Rakkestad kommune har tidligere varslet at 16 og 17 åringer vil få tilbud om koronavaksine 

hhv 9. og 16. september 2021. Med den tilgang som nå er på vaksiner, vil koronavaksinering 

av denne aldersgruppen gjennomføres hhv 9. og 14. september 2021:  

• torsdag 09. september fra kl 15 
• tirsdag 14. september fra kl 15 

 
Timebestilling dose 1 
Timebestilling kan gjøres via lenken timebestilling.remin.no/rakkestad 
Bestill time på en av ovennevnte datoer snarest mulig.  
Innloggingen krever bank-id eller annen sikker pålogging.  
Det er den som skal ha vaksine som må logge seg inn. 
Dersom du ikke har bank-id e.l., kan time bestilles ved å ringe vaksinesenteret på telefon 
40402434 (hverdager mellom kl 09-15).  
 

Du skal bare bestille time til dose 1.  

Time til dose 2 tildeles av vaksinesenteret etter gitt vaksine nr. 1.  

Anbefalt intervall mellom doser for 16- og 17-åringer er 8-12 uker.  

Har du spørsmål? Kontakt vaksinesenteret på telefon 40402434 eller mail 

vaksine@rakkestad.kommune.no 

Vedlegg:  

• Samtykkeskjema 

• Utklipp innlogging vaksineprogrammet ReMin 
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