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                 Att: Skolsköterskan

Hej, 

jag vill med detta brev upplysa er som skolsköterskor och ansvariga på 
_______________________  skolan, att ni EJ har mitt/vårt medgivande till 
att vaccinera mitt/vårt barn vid 

Namn: __________________________  med 

Personnummer:____________________ Detta gäller samtliga vaccin 
och särskilt de mot sars/cov2, covid19. 

Enligt 1 kap. 8 § patientlagen, när hälso- och sjukvård ges till barn, skall barnets bästa särskilt 
beaktas. Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter har blivit lag (SFS 
2018:1197) i Sverige den 1 januari 2020. Artikel 3.1 fastslår: “Vid alla åtgärder som rör barn, 
vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 
administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa”.7 

Enligt konventionen räknas alla under 18 år som barn och enligt förarbetena till patientlagen avses 
med barn personer under 18 år. 

För upplysnings skull så klistrar jag in svaret ifrån en jurist, om hur lagen ser ut när det gäller 
föräldrar som bor isär men har gemensam vårdnad. 

"Den ene föräldern har inte legal rätt att vaccinera barnet utan den andre förälderns 
medgivande. Se 2 § 6 kap Föräldrabalken. 

Det finns ett så kallat §18-fullmakt som är en muntlig fullmakt som den ena föräldern ger till 
den andre. MEN Om den ena föräldern påstår att den andre föräldern har gett sitt 
medgivande så kan sjukvårdspersonalen välja att lita på det, men riskerar då att göra sig 
skyldiga till övergrepp mot barnet, då vaccineringen sker utan ett legalt medgivande. 

Vårdpersonalen kan då hållas ansvariga för dels grundlagsbrott, påtvingat kroppsligt ingrepp, 
misshandel och flertalet andra straffbara gärningar. Utöver det blir åtgärden att vaccinera 
barnet skadeståndsgrundande i enlighet med bestämmelser i skadeståndslagen. 

Föräldern som ljuger om den andre förälderns medgivande/godkännande gör sig också skyldig 
till misshandel, vållande till kroppsskada osv. 

 Det finns även lagstöd kring åtal om egenmäktighet med barn enligt 7 kap. brottsbalken, 
vilket är ett oprövat brott i dylika ärenden och som skulle kunna vara aktuellt i frågan. 

Handlingen i sig, att ljuga om att den andre föräldern gett sitt medgivande är 
skadeståndsgrundande då lögnen kränker den andre förälderns ära. 

”I och med att det helt klart finns oredovisade ingredienser i modRNA-preparaten är de 
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olagliga att ges av legitimerad medicinalpersonal. Detta strider mot Helsinforsdeklarationen, 
EU-rätten och svensk lag.” Björn Hammarskiöld, Professor och läkare Pediatrik 

Informerat samtycke avseende läkemedel under läkemedelsprövning skall innefatta att 
individen får tydlig information gällande: 

• information om att man som patient själv får välja om man vill delta eller inte genom 
att tacka ja eller nej till covid-19-vaccin, 
• studiens upplägg avseende tidsplan och utförande, 
• samtliga övriga medicinska behandlingsformer inklusive dess fördelar och nackdelar, 
• information om hur covid-19-vaccin fungerar, 
• hittills kända, milda som allvarliga, biverkningar avseende covid-19-vaccin, 
• information om att det ej finns några långtidsstudier och att 
därmed långtidspåverkan av covid-19-vaccin är oklar, 
• information om att man som patient när som helst får avbryta/hoppa av utan att 
ange orsak. 

I de fall då skolan beslutar att frångå att ge ovanstående information och trots allt medverka 
i covid-19-vaccinering av barn, anser vi att information rörande risk/nytta enligt detta brev 
tydligt beskrivs i samtyckesblanketten. Detta för att säkerhetsställa att föräldrar får rätten 
till ett informerat samtycke rörande deras val av vaccination för sina egna barn. Det bör 
råda full transparens gällande de risker som finns med covid-19-vaccin. 

Med vänliga hälsningar 

Ort 

Datum 


