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Den här rapporten är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag. Den beskriver 
alla de faktorer som har vägts in i beslutet om en rekommendation av vaccination 
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Syfte 
Den här rapporten är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag. Den beskriver 
alla de faktorer som har vägts in i beslutet om en rekommendation av vaccination 
mot covid-19 till ungdomar som är 16 år och äldre, samt till särskilda grupper barn 
från 12 års ålder. 
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Sammanfattning  
Folkhälsomyndigheten har beslutat om en rekommendation om vaccination av 
ungdomar som är 16 år och äldre. Folkhälsomyndigheten stödjer även 
Barnläkarföreningens förslag till utvidgning av vaccination till definierade grupper 
från 12 års ålder.  

Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot covid-19, men också att 
ytterligare minska smittspridningen i samhället.  

Följande aspekter har vägts in i den samlade bedömningen som ligger till grund för 
rekommendationen om vaccination: 

• Unga löper visserligen mindre risk än äldre att drabbas av svår covid-19, men 
det finns fortfarande en risk för både akut allvarlig sjukdom och långvariga 
besvär, även hos unga.  

• Många restriktioner och åtgärder har påverkat barn och ungdomar negativt, 
t.ex. fjärr- och distansundervisning. Vaccinationerna bidrar till en minskad 
smittspridning och därmed färre restriktioner som begränsar vardagslivet. 
Detta gynnar hälsan i stort. 

• Den psykiska hälsan i gruppen som helhet har försämrats och känslor av oro 
har ökat under pandemin.  

• Det epidemiologiska läget (vaccinationstäckning, smittspridning, aktuella 
virusvarianter), kunskapsläget om sjukdomen och vaccinerna, samt 
erfarenheter från andra länder av vaccination mot covid-19 har också vägts in i 
bedömningen.  

Alla dessa aspekter måste följas kontinuerligt.  

I nuläget finns ett vaccin (Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty) som har godkänts 
från 12 års ålder. Ytterligare bedömning om vaccination för åldersgruppen 12–15 
år kan bli aktuell om smittspridningen fortsätter och en vaccination av den 
åldersgruppen bedöms vara nödvändig. Folkhälsomyndigheten följer, via 
Läkemedelsverket, den löpande övervakningen av vaccinets säkerhet. 

I alla beslut som rör barns hälsa ska barnets bästa noga beaktas. Inför beslutet om 
en rekommendation förde Folkhälsomyndigheten diskussioner med bland annat 
Barnläkarföreningen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Statens medicinsk-etiska 
råd (Smer) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Folkhälsomyndigheten 
har också gjort en barnkonsekvensanalys. 
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Bakgrund 
Barn och unga påverkas både direkt och indirekt av den rådande pandemin. De 
påverkas även individuellt och som grupp. Unga löper visserligen mindre risk än 
äldre att drabbas av svår covid-19, men risken finns för både akut allvarlig sjukdom 
och för långvariga besvär (1–5). Den indirekta påverkan av pandemin har hos 
gruppen barn och unga beskrivits som betydande, särskilt för äldre ungdomar där 
den psykiska ohälsan har rapporterats öka.  

Befolkningsdata 
Nedan visas siffor för antal ungdomar under 18 år, i Sverige. 

Tabell 1. Befolkningsdata 

Åldersgrupp: Antal i befolkningen Andel av hela 
befolkningen 

16–17 år    234 000 2,3 % 

12–15 år 
0–17 år 

   490 000 
2 189 403 

4,7 % 
21 % 

Källa: SCB. 

Covid-19 hos barn och unga 
Rapporterade fall  
I åldern 16–17 år har cirka 13 procent av ungdomarna (29 848 fall) rapporterats 
med covid-19. Bland barn i åldern 12–15 år är motsvarande andel 10 procent 
(48 884 fall). I de äldre åldersgrupperna (20–59 år) utgör rapporterade fall 16–18 
procent (källa: SmiNet). Dock är den riktiga andelen som har haft sjukdomen 
sannolikt högre, om man ser till resultaten från den senaste HALO-undersökningen 
av barn och ungdomar i åldern 10–19 år: cirka 26 procent hade antikroppar mot 
SARS-CoV-2 (6). Samma siffra för barn i åldern 0–9 år var cirka 19 procent  

Tabell 2. Antal rapporterade fall av covid-19 i Sminet, och andel av befolkningen i olika 
åldersgrupper. Uppgifterna är hämtade 24 maj 2021. 

Åldersgrupp Antal Procent av befolkningen 

0–9 år 28 410 3 % 

10–19 år 138 896 13 % 

20–29 år 182 325 17 % 

30–39 år 187 874 18 % 

40–49 år 194 737 18 % 

50–59 år 170 992 16 % 

60–69 år 87 054 8 % 

70–79 år 39 613 4 % 
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Åldersgrupp Antal Procent av befolkningen 

80–89 år 24 290 2% 

90 år och äldre 10 890 1 % 

Sjukhusvård 

Tabell 3. Patienter i åldern 0–17 år som varit inskrivna i svensk slutenvård med diagnosen 
covid-19, t.o.m. 26 maj 2021.  

Ålder Antal 

0–1 år 405 

2–11 år 315 

12–15 år 168 

16–17 år 150 

Källa: Svenska Patientregistret (data sammansatt av Socialstyrelsen). 

Tabell 4. Patienter i åldern 0–17 år som varit inskrivna i svensk intensivvård med diagnosen 
covid-19, t.o.m. 26 maj 2021.  

Ålder Antal 

0–1 år 12 

2–11 år 20 

12–15 år 15 

16–17 år 6 

Källa: Svenska Intensivvårdsregistret (data sammansatt av Socialstyrelsen). 

Mis-c och postcovid bland barn och unga 
Både mis-c (en typ av hyperinflammation hos barn) och postcovid är beskrivet som 
komplikationer efter en infektion med covid-19 hos barn och unga (7–10). I juni 
2021 hade strax över 250 barn i åldern 0–17 år i Sverige drabbats av mis-c sedan 
pandemins start. Vissa av dessa barn har behövt intensivvård eller behandling med 
en hjärt- och lungmaskin. Majoriteten av barnen som drabbats av mis-c hade inga 
underliggande sjukdomar. Alla barn hittills med mis-c har svarat på behandlingen, 
vilket man i Sverige börjar med tidigt i förloppet. Medianåldern för barnen med 
mis-c i Sverige har varit cirka 10 år och cirka 20 procent av alla barnen med mis-c 
har behövt intensivvård. Tio till femton barn per årskull i åldern 12–17 år har 
drabbats av mis-c sedan pandemins början. Endast tretton personer har varit 18 år 
eller äldre. 

Både i Sverige och internationellt följs misstänkta långvariga symtom hos barn och 
unga efter en infektion med covid-19, så kallad postcovid (11-14). 
I Socialstyrelsens register finns 143–450 barn i åldern 0–17 år (t.o.m. vecka 18, 
2021) med diagnoskoderna Z86.1A, U08.9 och U09.9 för långvariga symtom efter 
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covid-19, sedan pandemins början. Olika diagnoser kan ha getts till samma individ, 
varför den totala siffran är mycket osäker.  

Dödsfall 
I fem fall har covid-19 angivits som dödsorsak för barn i åldern 0–17 år, enligt 
Socialstyrelsen (data i maj 2021). 

Riskgrupper bland barn och unga 
Enligt svenska data har man hittills inte kunnat definiera riskgrupper för allvarlig 
covid-19 bland barn, på samma sätt som bland vuxna. Enligt Barnläkarföreningens 
delföreningar har man inte sett någon ökad risk för att insjukna i covid-19 hos barn 
med t.ex. hjärtsjukdom, organ- eller stamcellstransplantation. Den grupp barn som 
barn-reumatologerna anger som möjlig riskgrupp för allvarlig covid-19 är de barn 
och unga med den extremt ovanliga diagnosen APC-1-brist (15). 

Dock anger ECDC (Europeiska smittskyddsmyndigheten) i sitt underlag, inför 
ställningstagandet av en vaccination bland barn och unga, att en riskökning för 
allvarlig covid-19 kan ses bland vissa medicinska grupper av barn och unga enligt 
opublicerade data (16). Detta är också rapporterat i en nyligen publicerad artikel i 
tidningen JAMA (17). Kunskapsläget avseende detta behöver följas.  

I Sverige erbjuds för närvarande 16- och 17-åringar i särskilda grupper, som är 
generellt känsliga för att bli allvarligt sjuka av övre luftvägsinfektioner, vaccination 
mot covid-19 (18). 

Pandemins påverkan på barns och ungdomars liv och 
psykiska hälsa  
Pandemin har lett till smittskyddsåtgärder som haft stor inverkan på barns och 
ungas vardag. Som exempel kan nämnas en minskad fysisk aktivitet och en ökad 
psykisk ohälsa bland barn och unga (19–23). Pandemins indirekta påverkan och 
dess konsekvenser bland barn och unga har lyfts av nationella programområdet 
(NPO) i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten, liksom av Sveriges förening för 
ungdomsmedicin. Båda dessa instanser förespråkar vaccination från 16 års ålder 
utifrån tidigare godkännanden av Pfizer-Biontechs vaccin Comirnaty.  

En försämrad psykisk hälsa till följd av de restriktioner som pandemin inneburit, 
har rapporterats av flera andra instanser. Data från Region Stockholm visar att fler 
personer har sökt vård för psykisk ohälsa under våren och sommaren 2020 jämfört 
med 2019. Ökningen ses främst bland barn och unga i primärvården, men även hos 
vuxna (24). Bris (Barnens rätt i samhället) rapporterar om hur effekterna av 
pandemin ökar barns utsatthet (23). Detta beskrivs också i en nyligen publicerad 
vetenskaplig artikel (25). En undersökning med fokus på barns och ungas röster i 
Uppsala vittnar om en ökad oro i gruppen 4–18 år (26). 
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Folkhälsoperspektivet och jämlikhetsaspekten 
Utifrån Folkhälsomyndighetens rapport om hur folkhälsan har påverkats av covid-
19-pandemin i Sverige, ser man att ojämlikheterna i hälsa består och i vissa fall 
ökar över tid. I rapporten anger man att pandemins konsekvenser kan komma att 
förstärka dessa ojämlikheter (27). Allt detta berör sannolikt även barn och unga och 
har lyfts i flera forum och sammanhang (24, 28, 29). I ett globalt perspektiv 
rekommenderar WHO att vuxna prioriteras för en vaccination framför barn, 
eftersom risken för allvarlig covid-19 ökar med stigande ålder. WHO hänvisar även 
till den globala tillgången på vacciner (30).  

Äldre ungdomar smittar andra personer lättare  
Barn har under pandemin inte setts som de som huvudsakligen driver smittan av 
SARS-CoV-2. Dock kan en åldersgradient inte uteslutas där ungdomar som närmar 
sig vuxen ålder smittar mer än yngre barn (19, 31). 

Godkänt vaccin Comirnaty mot covid-19 för barn och unga 
(24 juni 2021) 
I slutet av maj 2021 godkände Europeiska läkemedelsverket (EMA) Pfizer-
Biontechs vaccin Comirnaty för vaccination av barn från 12 års ålder. Den 21 
december 2020 godkändes detta vaccin av EU-kommissionen för användning till 
vuxna och ungdomar från 16 år och äldre. Fram till 31 maj 2021 hade mer än 188 
miljoner doser av Comirnaty administrerats i Europa (32). Den 28 maj 2021 
utvidgades godkännandet av EMA till att gälla från 12 års ålder (33, 34).  

Det pågår kliniska prövningar för vaccinet från Moderna för både åldersgruppen 
12–15 år och barn yngre än 12 år. (35, 36). En ansökan har skickats in till EMA om 
utökad indikation för barn och ungdomar i åldern 12–17 år. Besked väntas i juli 
2021. 

Säkerhet och effektivitet för vaccinet Comirnaty (Pfizer-
Biontech) för barn och unga 
Studier hittills visar en god effekt och säkerhet av Pfizer-Biontechs vaccin 
Comirnaty för barn som är 12 år och äldre. 

Till grund för godkännandet av Comirnaty för åldersgruppen 12–15 år ligger en 
studie som omfattar 2 260 ungdomar i åldern 12–15 år (37). Studieresultaten visade 
att immunsvaret hos ungdomar i denna åldersgrupp var jämförbar med ungdomar i 
åldern 16–25 år. Av de 1 005 individer som fick vaccinet utvecklade ingen covid-
19, jämfört med 16 individer av de 978 ungdomar som fick placebo. Detta innebar 
att vaccinet utifrån denna studiepopulation var 100 procent effektivt i att förebygga 
covid-19 (KI 75.3–100 procent). I studien var rapporteringen av biverkningar hos 
de inkluderade ungdomarna i åldern 12–15 år i stort sett jämförbar med tidigare 
rapporter frånpersoner som var 16 år och äldre. Det fanns inga rapporter av 
allvarligare biverkningar (34, 37). 
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Pågående signalutredning kring myokardit och perikardit  
Signalutredningar pågår av rapporter om hjärtmuskelinflammation (myokardit) och 
hjärtsäcksinflammation (perikardit) hos individer som är yngre än 30 år, som en 
möjlig biverkan av vaccination med Comirnaty (38–40). I nuläget finns ingen 
indikation på att dessa fall beror på vaccinet men EMA:s säkerhetskommitté 
(PRAC) utreder detta (41), liksom motsvarande myndighet i USA (42). I Sverige 
följs frågan av Läkemedelsverket (43). Vaccinet från Moderna ingår också i 
signalutredningarna (41). 

Vaccination av barn och unga i andra länder 
Inom EU har vaccination mot covid-19 sedan tidigare rekommenderats från 16 års 
ålder i några länder, bl.a. Finland, Danmark och Estland (44–46). I Danmark 
uppgraderades nyligen prioriteringslistan till att inkludera vaccination av 16–19-
åringar samtidigt som vaccinationerna av 45–49-åringar. Anledningen till denna 
omprioritering var en högre smittspridning bland unga under våren. I Finland och 
Estland prioriterar man utifrån ålder och därför har man ännu (juni 2021) inte 
påbörjat någon vaccination av ungdomar som är 16 år och äldre. I Danmark har 
beslut precis fattats (juni 2021) om att erbjuda vaccination mot covid-19 från 12 års 
ålder efter att äldre åldersgrupper har erbjudits vaccination. I praktiken innebär 
detta att vaccinationerna av barn sannolikt kan påbörjas i september 2021 (45). 

I USA vaccineras barn och unga från 12 års ålder. I USA och Kanada skedde ett 
påskyndat godkännande av vaccinet Comirnaty från 12 års ålder före godkännandet 
i EU (47). Vaccination till barn från 12 år påbörjades den 12 maj 2021 i USA och 
över 3,4 miljoner barn har hittills vaccinerats. I USA har Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP) rekommenderat att en vaccination mot covid-19 
kan ges samtidigt med andra vaccinationer inom programmet för att öka 
möjligheterna till vaccination och för att inte försämra genomförandet av 
vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet (51). 

I Kanada har över hälften av barnen i åldern 12–17 år vaccinerats med en dos, men 
det är oklart hur långt ner i åldrarna man har hunnit hittills (juni 2021) (48). 
Regeringarna i Tyskland och Frankrike har meddelat att vaccinationer kommer att 
erbjudas barn från 12 års ålder. Tysklands nationella expertgrupp för vaccinationer 
(STIKO) rekommenderar dock inte allmän vaccination av barn i åldern 12–17 år 
(49). I Storbritannien har man avvaktat med att rekommendera vaccination av 
ungdomar, men 12–17-åringar i särskilda grupper erbjuds vaccination (50). I 
Sverige erbjuds för närvarande 16- och 17-åringar i särskilda grupper vaccination 
mot covid-19 (1).  

Epidemiologiska överväganden kring vaccination av barn 
och unga 
Flera faktorer spelar roll för smittspridningen och sjukligheten i SARS-CoV-2 
bland barn och unga. Dels har en årstidsvariation setts på norra halvklotet med en 
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lägre smittspridning och sjuklighet under den varmare perioden i Sverige, dels kan 
det finnas andra skillnader mellan yngre och äldre barn, t.ex. 

• graden av smittsamhet där en åldersgradient har beskrivits med högre 
smittsamhet med ökad ålder 

• hur man rör sig i samhället i olika åldrar 

• hur mottaglig man är för viruset i olika åldrar, (4, 19, 31, 52, 53).  

Det finns också en skillnad i vilka åldrar som mis-c och postcovid är mer vanligt 
och hur den psykiska ohälsan och oron kring pandemin drabbar barn i olika åldrar 
på olika sätt (19).  

Graden av vaccinationstäckning i den vuxna befolkningen har stor betydelse för 
hur smittspridningen kommer att se ut till hösten 2021. Studier visar att när 60 
procent av befolkningen i sin helhet fått en första dos kommer smittspridningen 
minska markant i samhället (54, 55). I Sverige motsvaras detta i nuläget av en 
vaccinationstäckning på cirka 75 procent bland alla över 18 år.  

Erfarenheter från Israel och Storbritannien visar att antalet smittade minskar i alla 
åldrar när en hög andel av de vuxna har blivit vaccinerade (50, 54). I Israel har 
förekomsten av smittade personer varit på en låg nivå när 70 procent av de vuxna 
är vaccinerade. Lättade restriktioner har hittills inte lett till en ökad smittspridning i 
dessa länder (54).  

Vaccinationer av ungdomar i åldern 16–17 år (234 000 personer), med en 
smittsamhet som bedöms vara något lägre än hos vuxna, påverkar inte den totala 
andelen vaccinerade markant. Men det kan påverka smittspridningen genom att 
förhindra utbrott inom åldersgruppen (på gymnasieskolor till exempel) och på så 
sätt minska vidare spridning till samhället.  

Etiska överväganden kring vaccination av barn och unga 
mot covid-19 
Parallellt med de signalutredningar som pågår av de vacciner som är godkända för, 
eller planeras för, vaccination av barn, meddelar Europeiska läkemedelsverkets 
humanmedicinska kommitté (CHMP) att fördelarna med att vaccinera barn i åldern 
12–15 år, i nuläget, uppväger riskerna med vaccinationen. Särskilt hos barn med ett 
tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 (56). Samma kommitté har lyft 
frågan om att man inte kan upptäcka sällsynta biverkningar på grund av det 
begränsade antalet barn som har inkluderats i aktuella studier. 

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har diskuterat frågan om covid-19-vaccination 
av barn och unga och skrivit ett utlåtande. Sammanfattningsvis tycker majoriteten 
inom rådet att barn från 16 års ålder ska erbjudas vaccination mot covid-19 och 
särskilda grupper från 12 år. Rådet skriver också att ett beslut om vaccination mot 
covid-19 för barn och ungdomar måste grundas på etiska överväganden och den 
kunskap som finns, i följande hierarkiska ordning:  
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• Risken för svår sjukdom för de aktuella individerna, akut och på längre sikt. 

• Risken för att smitta andra och själv bli smittad.  

• Det epidemiologiska läget.  

• Vaccinationseffekten och eventuella biverkningar av vaccinerna.  

• Konsekvenserna av restriktionerna som har påverkat många unga negativt, 
t.ex. att inte kunna gå till skolan eller delta i fritidsaktiviteter. 

• Barns rätt att inte utsättas för onödig behandling om denna inte är nödvändig. 
Här kan vaccinering (med eventuella biverkningar) vägas mot upprepad 
provtagning (med det obehag detta innebär). 

• Undanträngningseffekt för andra grupper vid utökad vaccinering av covid-19 
respektive provtagning. 

I utlåtandet skriver Smer att det är rimligt gå ned i åldrarna så länge som 
hälsovinsterna med en vaccination överväger riskerna med vaccinationen. Det 
förutsätter en tillgång till ytterligare data för de yngre åldersgrupperna och att 
vaccinbristen minskar globalt.  

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonventionen är en lag som kan appliceras på denna fråga ur olika perspektiv 
(57). Dels har alla barn och unga rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24) och 
därmed förebyggande insatser, t.ex. vaccinationer, dels har alla barn rätt till 
skolgång (artikel 28 och 29). Detta förutsätter att vaccinerna är prövade på 
målgruppen, säkra och har en bra skyddseffekt. En barnkonsekvensanalys (58) med 
perspektivet covid-19-vaccination till barn är genomförd av 
Folkhälsomyndigheten. 
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https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/genomfora-barnkonventionen/barnkonsekvensanalyser-uppna-kvalitet-i-beslut-som-ror-barn-och-unga/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/genomfora-barnkonventionen/barnkonsekvensanalyser-uppna-kvalitet-i-beslut-som-ror-barn-och-unga/


  

 

 

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna. Östersund Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund. 

www.folkhalsomyndigheten.se 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 till ungdomar som är 16 år och 
äldre, samt till barn från 12 år i särskilda grupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av 
luftvägsinfektioner.  

Det primära argumentet för vaccination av barn och unga i dessa grupper är nyttan för den 
enskilda individen. I nästa steg tillkommer nyttan för ungdomsgruppen i Sverige i stort och även 
befolkningen i andra åldrar. Vid detta beslut har många andra faktorer också vägts in. Denna 
rapport är tänkt att fungera som ett kunskapsunderlag och en beskrivning av alla faktorer som 
vägts in i beslutet om denna rekommendation. 

______________________________ 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. 
Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, 
förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets 
utveckling. 
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