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Hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom medicinska fakultetens  

Grundutbildningar 

 

OBS! Kommuner och landsting kan ha krav på vissa vaccinationer. Om 

studenter väljer att inte vaccinera sig kan det påverka möjligheterna till 

verksamhetsförlagd utbildning. 

 

Riktlinjerna avser utbildningsprogram till följande utbildningar: Arbetsterapeut, 

Biomedicinsk analytiker, Biomedicin, Logoped, Läkare, Röntgensjuksköterska, 

Fysioterapeut, Sjuksköterska, Tandhygienist, Tandläkare och Tandtekniker. 

 
Med kontroll av de olika infektionssjukdomarna avses bl.a. följande: 

 
1. Tuberkulos. Hälsodeklaration samt PPD-prövning utförs på alla Information om 

tuberkulossjukdomen ges också till alla. Eventuell BCG-vaccination/vidare utredning, se 

länk smittskyddsenheten Västerbotten (Bil 1). 

2. Rubella, parotit och morbilli. De flesta, men inte alla är vaccinerade. De studerande 

tillfrågas om tidigare vaccination. De som ej är vaccinerade eller är osäkra erbjuds test 

avseende rubellaimmunitet och morbilliimmunitet, vaccination om serologiskt test är 

negativt. 

3. Hepatit B. Vaccination erbjuds. Tre vaccinationsdoser ges varav dos två efter en månad 

och dos tre efter sex månader. Serologisk test av immunitet inför tredje dosen.  Vid 

behov ges ytterligare injektioner tills avsedd titer uppnåtts. 

4. Tetanus-difteri. Vaccination om mer än 20 år förflutit sedan föregående vaccination 

eller om det är oklart om individen är vaccinerad. 

5. Polio. Samtliga studerande bör ha erhållit fyra polioympningar. Om så ej är fallet 

erbjuds kompletterande injektioner. 

I samband med att man erbjuder provtagningar skall konsekvenserna av ev. fynd förklaras.   



 
 

För de studerande som vistats på vårdinrättning utanför de nordiska länderna eller inom 

norden på enhet där kända resistens problem finns skall åtgärder enligt handlingsprogram 

mot meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) utföras. Särskilda föreskrifter 

angående provtagningar finns för studerande som studerat utomlands och varit i kontakt 

med äldre patienter och pediatriska patienter. Även utbytesstudenter kontrolleras. 

 
 

Hälsokontroll och vaccination - Biomedicinsk analytiker-, läkar-,   
 

röntgensjuksköterske-, sjuksköterske-, tandhygienist- och tandläkarprogrammen 
 

Termin 1: 
 

  Hälsodeklaration samt PPD-prövning utförs på alla. Information om 

tuberkulossjukdomen ges också till alla. Eventuell BCG-vaccination/vidare utredning, se 

flödesschema (Bil 1). 

  Ej vaccinerade mot rubella, morbilli och parotit och de som är osäkra testas avseende 
 

rubellaimmunitet och morbilliimmunitet, erbjuds vaccination om negativa. 
 
  Vaccination mot hepatit B påbörjas. 

 
  En dos tetanus-difteri vaccin om mer än 20 år förflutit sedan 4:e vaccinationsdosen eller 

oklart om vaccination utförts. 

  Komplettering av poliovaccination. Samtliga studerande bör ha erhållit fyra 
 

polioympningar. 
 
 

Termin 2. 
 

  Hepatit B vaccination fullföljs. Kontroll av hepatit B immunitet och ytterligare 

vaccination vid behov. 



 

Hälsokontroll och vaccination – Arbetsterapeut-, logoped-,   
 

fysioterapeutprogrammet 
 

Termin 1: 
 

  Hälsodeklaration samt PPD-prövning utförs på alla. Information om 

tuberkulossjukdomen ges också till alla. Eventuell BCG-vaccination/vidare utredning, se 

länk smittskyddsenheten Västerbotten 

  Ej vaccinerade mot rubella, morbilli och parotit och de som är osäkra testas avseende 
 

rubellaimmunitet och morbilliimmunitet, erbjuds vaccination om negativa. 
 
  En dos tetanus-difteri vaccin om mer än 20 år förflutit sedan 4:e vaccinationsdosen eller 

oklart om vaccination utförts. 

  Komplettering av poliovaccination. Samtliga studerande bör ha erhållit fyra 
 

polioympningar. 
 
 

Hälsokontroll och vaccination – Biomedicinprogrammet 
 

Termin 4: 
 
  Hälsodeklaration samt PPD-prövning utförs på alla. Information om 

tuberkulossjukdomen ges också till alla. Eventuell BCG-vaccination/vidare utredning, se 

länk smittskyddsenheten Västerbotten. 

 
 

Hälsokontroll och vaccination - Tandteknikerprogrammet 
 

Termin 1: 
 

  Vaccination mot hepatit B påbörjas. 
 
Termin 2: 

 

  Hepatit B vaccination fullföljs. Kontroll av hepatit B immunitet och ytterligare 

vaccination vid behov. 



 

  Bilaga 1 
 
Länkar till Smittskyddsenheten Västerbotten: 
 
Hälsodeklaration 
http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/V%c3%a5rdOchH%c3%a4lsa/Smittskydd/Nedladdningsboxar/Filer/H%c3%a4lsodeklaration%20svenska%20pers%2
0migr%2020141126%20bilaga%201.pdf 
 
Förutom flödesschema för PPD ska en hälsoundersökning avseende TBC omfatta en Hälsodeklaration 
Tuberkulos förebyggande åtgärder i Västerbotten 
http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/V%c3%a5rdOchH%c3%a4lsa/Smittskydd/Nedladdningsboxar/Filer/Tbc%20f%c3%b6rebyggande%202015-02-
20%20platina.pdf 
 
:  http://www.vll.se/default.aspx?id=35452&refid=35453  
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