SØR-VARANGER KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Til foreldre/foresatte

Tilbud om vaksinasjon mot pandemisk influensa
I forbindelse med utbruddet av pandemisk influensa A(H1N1), vil vi så snart vi har mottatt tilstrekkelig med vaksine
mot pandemiviruset tilby denne til ditt barn. Vaksine er det mest effektive tiltaket vi kan gjøre for å beskytte barna våre
mot sykdommen.
Pandemivaksinen som brukes i Norge heter Pandemrix. Vaksinen er godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter
(EMEA) og Statens legemiddelverk. Pandemrix inneholder inaktiverte biter av det nye influensaviruset A(H1N1).
Vaksinen inneholder ikke levende virus og kan dermed ikke forårsake influensa men noen vil kunne oppleve at de får
lette influensasymptomer noen dager etterpå – dette er et tegn på at kroppens immunforsvar reagerer som det skal.
Vaksinen gis med sprøyte i overarmen og oppleves knapt som et lite myggstikk.
Helsemyndighetene anbefaler foreløpig to doser til barn under 10 år men ingen vil få dose nummer 2 før hele
befolkningen har fått dose nummer 1. Dose nummer en gir en betydelig grad av beskyttelse mot sykdommen og vil for
de aller fleste være nok til å hindre at barnet får svineinfluensa.
Husk likevel på at det er en liten mulighet for at barnet ditt kan få svineinfluensa selv om det er vaksinert. Er du usikker
eller opplever at barnet ditt får influensasymptomer eller andre sykdomstegn som du ellers ville kontaktet lege for, er
det viktig og riktig at du ringer fastlege eller legevakt for nærmere rådgivning og beslutning.
Som all annen vaksinasjon er også pandemivaksine frivillig, og foreldre/foresatte skal godkjenne vaksinasjon av barn
under 16 år. Barn over 12 år har rett til å si sin mening, og foreldre/foresatte skal legge vekt på hva barnet selv mener.
Jo flere som lar seg vaksinere dess færre er det av oss som blir syke og kan smitte andre. Ved å la barna våre få
vaksinen beskytter vi også de meget få av oss som risikerer å få et mer alvorlig forløp av sykdommen.
Foreldre/foresatte vil få nærmere beskjed når vi vet mer eksakt når vaksinasjonen vil finne sted. Erfaringsmessig vil
barn opp til og med 3. klasse kjenne det tryggest om mor og far er tilstede under vaksinasjonen. Fra 4. klasse og
oppover er det greitt for de fleste å bli vaksinert uten at foreldrene er tilstede men de er selvfølgelig velkomne til å være
med.
NB! Vi ber alle foreldre/foresatte fylle ut og signer på skjema nedenfor enten de vil at barnet skal vaksineres eller ikke
og sende det med barnet tilbake til kontaktlærer så snart som mulig og helst innen onsdag 18. november slik at vi kan
lage oversikter over hvem og hvor mange som skal vaksineres på de ulike skolene.
Mer informasjon finner du på www.pandemi.no. Har du spørsmål – ring pandemitelefonen 815 55 015
Spørsmål om lokal vaksinering: www.svk.no/pandemi eller ring Kirkenes helsestasjon 789 77 670
Spørsmål om egen helse og vaksinasjon rettes fastlege - ring Kirkenes legesenter tlf. 789 77 660
Vennlig hilsen
Tor Øystein Seierstad
Ass. kommuneoverlege

----------- klipp her ----------- klipp her ----------- klipp her ----------- klipp her -----------

Jeg/vi ønsker at mitt/vårt barn

skal bli vaksinert med Pandemrix
ikke skal bli vaksinert med Pandemrix

Barnets navn:………………………………………………………………………………
Barnets fødselsnummer (11 siffer):…………………………………………….
Dato:………………Sted:…………………………………….
Foresattes underskrift:………………………………………………………………………………

