
 

 
Hälsodeklaration för 
studenter 
 

Godkänd: 2022-01-25 

 

Versionsnummer: 2 

 

 

Sid 1 (3) 

 

Godkänd av: Ernlund Helena tf. smittskyddsläkare /Smittskydd/ Vårdhygien/  

Vaccinationer  

Utbildningen ansvarar för att studenter som skall genomföra sin VFU placering har 
vaccination gällande folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. 

Region Dalarnas riktlinje Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande 
personal ska följas av alla studenter som har VFU-placering hos Region Dalarna, 
enligt nedan. 

Riktad hälsokontroll för tuberkulos gällande personer som skall börja studera eller 
arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt 
förskoleverksamhet : 
 
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för tuberkulos som utkom 2017, 
”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos” (Artikelnummer 00497-
2017), rekommenderas inte längre BCG-vaccination av studerande eller 
vårdpersonal. Anledningen är osäker effekt av vaccination i vuxen ålder. Dessutom 
bedöms risken för personal inom vård- och omsorg att utsättas för TB-smitta som 
obetydligt högre än för befolkningen i stort. Istället understryks vikten av tillgång till 
adekvat skyddsutrustning och att hygienrutiner följs, vilket är arbetsgivarens ansvar.  
 
Fortsättningsvis rekommenderas en riktad hälsokontroll för tuberkulos om man i sin 
utbildning eller i sitt yrke kommer att träffa individer som är känsliga för 
tuberkulossmitta. Detta gäller personer som exempelvis ska börja studera eller börja 
arbeta inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt 
förskoleverksamhet. Respektive utbildningsenhet eller arbetsgivare ansvarar för att 
hälsokontrollen genomförs.  
 
I samband med att hälsodeklarationen lämnas är det viktigt att samtliga 
informeras om symtom på tuberkulos. Långvarig hosta (mer än 3 veckor) med 
eller utan upphostningar, feberperioder, avmagring och nattliga svettningar är 
vanliga symtom på lungtuberkulos. På avdelningar där kontakt med smittsam 
tuberkulos förekommer, skall isoleringsrutiner finnas och personal skall vara väl 
förtrogen med handhavande av personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd. 
Detta gäller personal som arbetar på infektionskliniken, på barn- och 
ungdomskliniken där tuberkulosbarn vårdas samt på patologavdelningen. Det gäller 
också personal som arbetar med bronkoskopi.  
 
Vad gäller hepatit B vaccination gäller Folkhälsomyndighetens ”Rekommendationer 
om vaccination mot hepatit B”, där vårdpersonal (inklusive studerande) som ofta 
kommer i kontakt med blod som kan vara smittat med hepatit B (viket gäller 
merparten av vårdpersonalen och studerande) skall erbjudas vaccination. 
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 Hygienföreskrifter, skyddsutrustning och hälsodeklaration 
för studenter inför VFU 

 Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska all vård vara av en god hygienisk standard. 
Vårdpersonal är skyldig att följa Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner 
inom hälso- och sjukvård. Vårdpersonal är också skyldig att använda den 
skyddsutrustning, som arbetsgivaren föreskriver.  
 
Inom dessa områden ställer Region Dalarna samma krav på studerande under 
utbildning, som på anställd personal. Den studerande undertecknar nedan att man är 
informerad om gällande föreskrifter om hygien och skyddsutrustning.  
 
I början av en utbildning som innehåller praktik med patientnära vårdarbete, ska den 
studerande fylla i Region Dalarnas hälsodeklaration för studerande (se nästa sida). 
Om förhållandena avseende hälsotillstånd förändras, ansvarar den studerande själv 
för att fylla i en ny hälsodeklaration. Den studerande ska vid förfrågan från Region 
Dalarna kunna uppvisa en undertecknad hälsodeklaration, samt vid behov kunna 
styrka vidtagna åtgärder.  
 
Utbildningsanordnare ska, innan den studerande påbörjar en praktikplacering, 
ansvara för att den studerande har fyllt i Region Dalarnas hälsodeklaration och att 
den studerande fått erforderlig utbildning/information om aktuella föreskrifter om 
hygien och skyddsutrustning. Region Dalarna tar inget ansvar för eventuella 
kostnader, som kan uppstå med anledning av att en ifylld hälsodeklaration leder till 
utgifter för utbildningsanordnare eller elev/student.  
 
Jag intygar att svaren i hälsodeklarationen på nästa sida är sanningsenliga och att jag 
har tagit del av Socialstyrelsens och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt 
regionövergripande riktlinje gällande basala hygienrutiner och skyddsutrustning:  
 
Ort och datum  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Namn  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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HÄLSODEKLARATION FÖR STUDENTER 
 

Covid 
Enligt gällande vaccinationskrav i Region Dalarna ska du på din VFU-placering 
kunna visa upp ett giltigt vaccinationsbevis. Om vaccinationsbevis inte uppvisas 
tillåts du inte genomföra din VFU hos Region Dalarna. 
 
Tuberkulos  

 Har du långvarig hosta (mer än 3 veckor), oklar feber eller avmagring av oklar orsak? 
Ja/Nej  
 

 Har du eller någon du bott tillsammans med haft tuberkulos? Ja / Nej  
 

 Är du under de senaste 5 åren invandrad till Sverige från Afrika, Asien eller Latinamerika 
och ej hälsoundersökt avseende tuberkulos? Ja / Nej  
 
Har du svarat ja på någon av ovanstående frågor, rekommenderas du att kontakta 
Infektionsmottagningen, Falu lasarett för ställningstagande till eventuella åtgärder.  

 
Resistenta bakterier – MRSA  

 Har du haft kontakt (arbete/praktik eller som patient) med sjukvård utanför Norden de  
senaste 6 månaderna? Ja / Nej  
 
Har du svarat ja på ovanstående fråga, rekommenderas du att kontakta 
Infektionsmottagningen, Falu lasarett för ställningstagande till eventuella åtgärder.  

 
Hudsjukdom  

 Har du eksem, psoriasis eller annan hudsjukdom? Ja / Nej  
 
Har du svarat ja på ovanstående fråga, rekommenderas du att kontakta din vårdcentral 
för ställningstagande till eventuella åtgärder.  
 

Mässling  
 Har du haft mässling eller är du vaccinerad med minst 2 doser? Ja / Nej / Vet ej  

 
Har du svarat nej på ovanstående fråga, rekommenderas du att kontakta 
Infektionsmottagningen, Falu lasarett för ställningstagande till vaccination.  
 

Blodsmitta  
 Har du skydd mot hepatit B, d v s haft hepatit B eller är vaccinerad med minst 3 doser  

(t ex Engerix B, HBVAXPRO eller Twinrix)? Ja / Nej / Vet ej  
 
Har du svarat nej på ovanstående fråga, rekommenderas du att kontakta 
Infektionsmottagningen, Falu lasarett för ställningstagande till vaccination. 


