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Kære plejefamilie, 
 
Alle borgere i Danmark bliver tilbudt vaccination mod COVID-19. Unge i 
alderen 16-17 år er nu også blevet inviteret til vaccination. Invitation sen-
des til de unges e-Boks. Unge, der er digitalt fritaget, modtager invitatio-
nen i et brev med posten til deres registrerede bopælsadresse. Når den 
unge modtager en invitation, skal de selv booke en tid til vaccination med 
deres NemID. Er de digitalt fritaget skal de kontakte sin region, som kan 
hjælpe en med at booke tid.
 
Invitation af unge under 18 år
Sundhedsmyndighederne orienterer forældremyndigheds indehaver 
om vaccinationstilbuddet til børn under 18 år. Når en person under 18 år 
inviteres til vaccination, orienteres den forældremyndige samtidigt om 
barnets tilbud. Den forældremyndige modtager en kopi af barnets invita-
tionsbrev til orientering via e-Boks eller brev (se bilag 1). Unge under 18 
år oplyses i invitationsbrevet om, at forældremyndighedsindehaver ori-
enteres om vaccinationstilbuddet.
 
Understøttende indsats for børn anbragt uden for hjemmet
Sundhedsstyrelsen er opmærksomme på, at der er en mindre gruppe af 
16-17-årige, som måske ikke har kontakt til forældremyndighedsindeha-
ver, f.eks. unge, der er anbragt uden for hjemmet.
 
Familieplejen København vil derfor gerne opfordre jer som plejefamilie 
til at tilbyde en understøttende indsats. Unge under 18 år kan have behov 
for støtte til at tjekke e-Boks og til at booke tid til vaccination. Dertil kan 
den unge have behov for støtte til at søge information 
(https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination) om tilbuddet for at kunne 
tage stilling til, om de ønsker at blive vaccineret.
 
I kan læse mere om vacciner til unge 16-18 årige i linket her:
 
COVID-19: Sådan bliver du vaccineret - Til dig under 18 år og dine foræl-
dre - Sundhedsstyrelsen
 
På forhånd tak for jeres indsats. 
 
Mvh
Familieplejen København 
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