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Smittförebyggande åtgärder, medicinska kontroller och hälsodeklaration inför 

nyanställning i patientnära arbete. Riktlinjer

Omfattning

Riktlinjerna vänder sig till landstingsdirektör och chefer i verksamheter med patientnära arbete.

Bakgrund

Ej tillämpbart.

Syfte

Riktlinjerna ska säkerställa att arbetsgivaren har verktyg så att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa

eller olycksfall i arbetet och att krav på god vård och hög patientsäkerhet uppnås.

Lagar och andra krav

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder

som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vårdgivaren är enligt

Patientsäkerhetslagen skyldig att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till

att kraven på god vård upprätthålls. Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga

att patienter drabbas av vårdskada.

AFS 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2005:15 Vibrationer

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker – särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och 

vissa processer

SSMFS 2008:51 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för

skydd av arbetstagare vid verksamhet med joniserande strålning

AFS 2005:16 Buller

Mål och uppföljning

Uppföljning sker årligen via arbetsmiljöplanen.

Ansvar och befogenheter

Verksamhetschefen är ansvarig för att dessa riktlinjer följs i verksamheten.

HR-staben, Företagshälsan, Smittskyddsenheten och Infektionskliniken ska tillsammans

uppdatera riktlinjerna vid behov för att förebygga ohälsa hos medarbetarna och nå upp till kraven på

patientsäkerhet.
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Beskrivning/Genomförande

Smittförebyggande åtgärder

Alla som ska anställas i patientnära arbete ska fylla i en hälsodeklaration, använd blanketten 

”Hälsodeklaration avseende smittskydd inför nyanställning i patientnära arbete” och i förekommande 

fall genomgå medicinsk bedömning enligt fastställt formulär innan anställning beviljas. Beroende på 

svaren i hälsodeklarationen ska ansvarig chef vidta åtgärder enligt ”Åtgärder beroende på svaren i 

hälsodeklaration – checklista för ansvarig chef”. Efter vidtagna åtgärder utfärdar företagshälsovården 

ett hälsointyg ”Hälsointyg avseende smittskydd inför nyanställning i patientnära arbete”.

Respektive chef ska bedöma om det finns behov av ytterligare smittförebyggande åtgärder, vilket

vaccinationsskydd som krävs för arbete på just den arbetsplatsen och skriver in i arbetsmiljöplanen.

Smittförebyggande åtgärder ska alltid genomföras oavsett tidigare anställning.

 Bemannings- och rekryteringsföretag

Det ska framgå av avtalet med landstinget att rekryteringsföretag/leverantörer säkerställer att godkänt

hälsointyg finns.

 Sommarrekrytering

De studenter som nyligen har gjort praktik inom vården ska ha godkänt hälsointyg via

utbildningsanordnaren. Då behöver ingen ny hälsodeklaration fyllas i.

 Sökande anställd utanför Västerbottens län

Om sökande är anställd utanför Västerbottens län kan hälsoundersökning genomföras på annan ort.

Medicinsk bedömning När Var

MRSA (Meticillin Resistenta 
Staphylococcus aureus)
All vårdpersonal inklusive 
läkare, tand- och para-
medicinsk personal skall, om 
han/hon de senaste sex
månaderna före anställning 
tjänstgjort, praktiserat
eller vårdats vid vårdenhet 
utanför Sverige eller vid
svensk vårdenhet med 
påvisade MRSA-problem,
screenas för MRSA. Se info 
www.vll.se/vardhygien
under MRSA.

Innan anställning
(se hälsodeklaration)

Prov tas på infektionskliniken 
i Umeå.
I Lycksele och Skellefteå på 
medicinmottagningen
alternativt hälsocentral.

TBC
All vårdpersonal (se ovan) 
genomgår PPDprövning
Hälsodeklaration avseende 

Innan anställning
PPD utförs av 
lungmottagningen
i Umeå.
PPD i Lycksele utförs



Dokumentet gäller inom
Plats: VLL-alla
Org: Västerbottens läns landsting

Utgåva nr  1
Giltigt fro.m: 2015-12-09  -   Tills vidare
Uppföljning : 2016-12-09                                      

Styrande dokument
Riktlinjer

Dokumentnr: 169417
Dokumentansvarig: Christina Elmros 

Upprättat av: Karin Edlund
Kontakt - e-post: Karin.Edlund@vll.se

Sidan 3 av 4
Utskrivet dokument endast

 giltigt: 2015-12-18

M
a
llv

e
rs

io
n
: 

L
IT

A
 -

 R
ik

tli
n
je

 -
 R

u
ti
n

 -
 v

1

tuberkulos ifylls.
Information om att söka 
läkarvård vid tidiga 
tbcsymptom.
Om PPD är <6mm erbjuds 
BCG-vaccination.
Revaccination 
rekommenderas inte. Se info
www.vll.se/smittskydd under 

Tuberkulos.

Innan
anställning

Snarast

av Stenbergska eller
annan hälso-central.
PPD i Skellefteå utförs
av Morö-Backe eller
annan hälsocentral.

Hepatit B vaccination
All personal, som i sin 
yrkesutövning riskerar att
smittas av hepatit B, skall 
vaccineras mot hepatit B.
Se info www.vll.se/smittskydd 

under Blodsmitta.

Innan
anställning
(se hälsodeklaration)

Vaccinering sker på
infektionskliniken i
Umeå. I Lycksele och
Skellefteå på 
medicinmottagningen
alternativt hälsocentral.

Övriga vaccinationer
Personal som inte är immun 
mot mässling, röda
hund, påssjuka, polio eller 
vattkoppor erbjuds
vaccination.

Snarast Vaccinering sker på
infektionskliniken i
Umeå. I Lycksele och
Skellefteå på 
medicinmottagningen
alternativt hälsocentral.

Lagstadgade medicinska kontroller

Arbetsgivaren är skyldig att ordna medicinska kontroller för medarbetare som arbetar natt och

medarbetare som i sitt arbete kan exponeras för vibrationer, härdplaster, joniserande strålning eller

buller. Dessa medicinska kontroller ska genomföras innan tjänstgöring påbörjas.

 Nattarbete

Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning innan nattarbete påbörjas första gången. Därefter ska

undersökning erbjudas vart tredje år för medarbetare som fyllt 50 år och vart sjätte år för övriga. Med

nattarbete menas arbete som sannolikt omfattar minst 38 % av årsarbetstiden. Natt innebär här varje

period om sju timmar som innefattar kl. 00.00-05.00. Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 

2005:06 om medicinska kontroller.

 Vibrationer

Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning innan arbete med vibrationer som överstiger vissa

gränsvärden påbörjas första gången. Därefter ska läkarundersökning genomföras med högst tre års

mellanrum efter att vibrationsexponerat arbete påbörjats. Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 

2005:15 om vibrationer.

 Härdplaster

Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning till medarbetare som sysselsätts eller kommer att

sysselsättas i arbete som kan medföra skadlig exponering för härdplastkomponent. Undersökning ska
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ske innan arbete med härdplaster påbörjas. Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43 om 

kemiska arbetsmiljörisker.

 Joniserande strålning

Arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning innan arbete med joniserande strålning påbörjas och

därefter minst vart tredje år. Läs mer i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift SSMFS 2008:51 

grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare vid verksamhet med joniserande strålning.

 Buller

Arbetsgivaren ska erbjuda hälsoundersökning till medarbetare som kan utsättas för buller i arbetet.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16 om buller.

Dokumentation och arkivering

Registreras i patientjournal.

Historik

Ersätter dokument 97475 från 2012-09-28.

Utarbetat av

Utarbetat av arbetsmiljöchef tillsammans med HR-strateg.

Referenser och förändringar

Avsnittet placeras sist i dokumentet och hanteras av systemet 
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