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Hälsodeklaration för VFU 

I samband med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) erbjuds studenter vid 
institutionen för omvårdnad, grundutbildning till sjuksköterska och samtliga 
specialistutbildningar för sjuksköterskor som ges av institutionen vaccination mot 
Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under sin 
VFU och som det också går att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte 
vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. 
Mittuniversitetet har avtal med följande mottagningar för vaccination:  

Svea Vaccin, Kyrkogatan 20, 852 32 Sundsvall 

Hälsocentralen Ripan, Prästgatan 47, 831 34 Östersund 

Mittuniversitetet står endast för de kostnader som uppkommer för hälsodeklarationen 
i det fall de skett inom ramen för de av programmen organiserade VFU-tillfällena. 

Smittskyddsenheterna i Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland har 
med denna hälsodeklaration preciserat sina rekommendationer för vilket smittskydd 
studenter bör ha innan VFU. 

Studenter som väljer att inte följa hälsodeklarationens steg kan inte garantera plats på 
VFU vid institutionen för omvårdnad, Mittuniversitetet. 

De studerande som omfattas av hälsodeklarationens steg är studenter vid 
institutionen för omvårdnad och som inom sin utbildning gör VFU. 

Hälsodeklaration ifylls enligt instruktioner som återfinns i stöddokument på 
institutionens hemsida vid start av respektive program. Det är ett levande dokument 
som hålls uppdaterat under studietiden. 

Infektionssjukdomar som omfattas av denna hälsodeklaration: 

1. Tuberkulos 
Information om tuberkulossjukdom. 
 

2. MPR (mässling, påssjuka och röda hund) 
De flesta, men inte alla är vaccinerade. De som ej är vaccinerade erbjuds 
vaccination vid angiven vaccinationsmottagning. 
 

3. Hepatit B 
Tre vaccinationsdoser bör ges varav dos två efter en månad och dos tre efter 
sex månader. Serologiskt test bör göras av dem med kronisk sjukdom och 
studenter över 30 år. De som ej är vaccinerade erbjuds vaccination vid 
angiven vaccinationsmottagning. 
 

4. Multiresistenta bakterier (MRB) 
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a) När student återkommer från VFU i Mittuniversitetets regi i annat land 
utanför Norden skall hälsodeklaration uppdateras och åtgärdas i direkt 
anslutning till hemkomst. Provtagning för MRB ska genomföras enligt 
regelverk. Samma rutin följs i det fall student varit placerad på VFU i en 
annan region i Sverige eller övriga Norden där det finns en dokumenterad 
förekomst av MRB. Även utbytesstudenter omfattas av denna screening. 
Eventuell kostnad för provtagning tillfaller institutionen för omvårdnad. 
 
b) Student som vistats vid utomnordisk vårdinrättning i samband med 
utlandsvistelse i egen regi hänvisas att ta del av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för eventuell screening av multiresistenta bakterier 
(MRB). Kostnaden för detta tillfaller student. 
 

Hälsokontroll och vaccination  

Påbörjas av studenten själv vid programstart i grundutbildning eller i det fall student 
påbörjat och genomfört delar av utbildningen vid annat lärosäte i direkt anslutning 
till start av studier vid Mittuniversitetet och påbörjar sina studier 2021-01-01 eller 
senare. 

Student i specialistutbildning som har anställning inom Region Västernorrland, 
Region Jämtland Härjedalen eller någon av länens kommuner eller privat vårdgivare 
följer anställningens rutiner vid VFU i ovan nämnda region. Student i 
specialistutbildning från övriga landet följer hälsodeklarationens steg och påbörjar 
detta vid programstart om VFU är aktuell inom Region Västernorrland eller Region 
Jämtland Härjedalen eller någon av länens kommuner. 

Studenter som ges kostnadsfri vaccination mot Hepatit B och/eller MPR informeras 
om att tillfälle till detta erbjuds i maj eller november månad. 
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