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Spørsmål til Helseministeren fra Demokratene 

Det vises til henvendelse datert 16. juli 2021 fra Demokratene, hvor det etterspørres 

informasjon om regjeringens planer for vaksinering av barn. Folkehelseavdelingen svarer på 

vegne av helse- og omsorgsminsiteren.  

 

Regjeringens vaksinasjonsstrategi bygger på faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.  

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 

år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette vil tas i september. Folkehelseinstituttet 

anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er 

fullvaksinert. Dette er basert på dagens kunnskap. I tiden som kommer vil vi få mer kunnskap 

og erfaring fra andre land som vaksinerer ungdommer.  

 

Regjeringen ønsker å ha mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger før vi vaksinerer 

personer under 18 år i Norge, og vil derfor vente med en endelig beslutning av vaksinering 

av 16- og 17- åringer til Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering i september. 

Vaksinering av yngre barn er per i dag ikke vurdert, utover barn som har underliggende 

sykdommer som øker risikoen for alvorlig forløp.  

 

Bivirkninger av vaksine mot covid-19 gjøres fortløpende av Statens Legemiddelverk, og 

publiseres også på deres nettsider. Her kan Demokratene få god oversikt over 

bivirkningsprofilene til vaksinene som tilbys i dag.  

 

Vaksinasjon mot covid-19 er frivillig, og frivilligheten kommuniseres både av regjeringen og 

av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt. God og balansert informasjon om effekt og 

bivirkninger inngår i denne kommunikasjonen.  

 

Demokratene 

v/ Geir Ugland Jacobsen 
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Med hilsen 

 

 

Arne Marius Fosse  (e.f.) 

konst. avdelingsdirektør 

 

 

 

Siri Helene Hauge 

spesialrådgiver 
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