
Läs mer om coronavaccinen på Institutet för hälsa 
och välfärds webbplats: thl.fi/coronavaccin

Hos unga är coronasjukdomen nästan alltid lindrig, men 
även hos friska ungdomar kan det förekomma allvarlig 
sjukdom som kräver sjukhusvård. Vissa sjukdomar ökar 
även för barn och unga risken att insjukna i allvarlig 
coronasjukdom.

Vaccinet ger dig ett mycket bra skydd mot coronavirus 
och coronasjukdom. Vaccinet minskar att viruset smittar 
från en människa till en annan och därför kan du som 
vaccinerad också skydda andra.

Du erbjuds Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin eller 
Modernas Spikevax-vaccin. Det ges i två doser. Den 
andra dosen ges 8–12 veckor efter den första dosen. 

• Vaccinets fördelar och biverkningar har undersökts 
hos personer i din ålder och det passar nästan 
alla. Före vaccinationen kontrollerar den som ger 
vaccinationen om vaccinet passar just dig.

• Vaccinet innehåller inte levande coronavirus, så 
du kan inte få coronavirussjukdom av vaccinet. 
Vaccinet lär din kropp att försvara sig mot 
coronaviruset.

• Vaccinationen kan ge biverkningar. Endast en 
del av de vaccinerade får symtom och de flesta 

symtomen är lindriga och snabbt övergående. Efter 
vaccinationen kan vaccinationsstället göra ont och 
bli rött. Du kan bli trött, få huvudvärk eller ont i 
musklerna. Ibland kan vaccinationen orsaka feber 
och illamående.

• Som en mycket sällsynt biverkning hos de 
som har fått mRNA-vaccin har rapporterats 
hjärtmuskelinflammation, dvs. myokardit, och 
hjärtsäcksinflammation, dvs. perikardit. Fall 
har konstaterats särskilt hos unga män efter 
andra vaccindosen och symtomen har börjat 
inom 14 dagar från vaccinationen. Symtomen 
har i merparten av fallen varit liknande som 
i hjärtmuskelinflammationer i allmänhet, 
och patienterna har återhämtat sig bra. 
Myndigheterna följer upp hjärtmuskel- och 
hjärtsäcksinflammationernas förekomst i Finland. 

Vaccinationen är frivillig. Diskutera vaccinationen med 
dina föräldrar eller anhöriga. Du kan själv besluta om du 
vill ta vaccinet om den som vaccinerar dig bedömer att 
du är tillräckligt mogen för att fatta beslut. Om du inte 
kan eller vill besluta det själv ber vi dina vårdnadshavare 
om samtycke till vaccinationen. 
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Hej 12–15-åring,
Du rekommenderas coronavirusvaccination, som ger skydd mot 

coronasjukdom och speciellt mot allvarlig coronasjukdom.


