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Bakgrund 

Hälso- och sjukvården tar emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i 
den ordinarie verksamheten. Dessa regler är framtagna i samarbete med 
Smittskyddsenheterna i Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland för 
att motverka smittorisk och smittspridning vid VFU. Reglerna tydliggör de olika 
stegen i hälsodeklarationen som skall vidtas innan studenter går ut i VFU. 

Inför VFU erbjuder institutionen för omvårdnad, Mittuniversitetet, vaccination mot 
Hepatit B till studenter som kan komma i kontakt med blod och andra kroppsvätskor. 
Hepatit B anses vara den smittorisk studenter kan utsättas för under sin VFU och som 
det går att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter vid institutionen för omvårdnad 
vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) om de saknar detta skydd. 

Kommuner och regioner ställer krav på att studenter har fullgott skydd mot, och inte 
är bärare av, vissa smittor. Studenter som väljer att inte följa hälsodeklarationens steg 
kan inte garantera VFU-plats vid institutionen för omvårdnad. 

Inledning  

Följande regler är generella för institutionen för omvårdnads utbildningsprogram. 
Varje program och kurs som omfattar VFU ska följa i detta dokument angivna rutiner. 

Omfattning 

Hälsodeklarationen ligger till grund för samtliga grund- och specialistutbildningar 
vid institutionen för omvårdnad. 

Information  

Ansvarig lärare vid program informerar studenterna i angiven termin både skriftligt 
och muntligt om hälsodeklarationen och om de olika steg som skall tas för 
genomförande.  

Studenterna informeras tydligt om sitt eget ansvar i detta, samt konsekvenserna om 
studenter väljer att inte följa hälsodeklarationens steg. Studenter som ges kostnadsfri 
vaccination mot Hepatit B och/eller MPR informeras om att tillfälle till detta erbjuds i 
maj eller november månad. 

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

Ansvarig lärare informerar om var studenten finner hälsodeklarationen samt vilka 
steg studenterna rekommenderas vidta beroende på svaren i hälsodeklarationen. 

Kvalitetssäkring 

Vaccinerande enhet dokumenterar utförda vaccinationer i vaccinationskortet. Inför 
VFU-kurs meddelar studenten på heder och samvete kursansvarig för VFU-kurs att  
hälsodeklarationens steg är följda och är aktuell1. En aktuell hälsodeklaration kan när 
som helst efterfrågas av avnämare vid samtliga VFU-enheter. 

Screening för multiresistenta bakterier efter privat utlandsvistelse 
före eller under utbildning, inklusive studieuppehåll eller 
studieavbrott 

I det fall student vistats vid utomnordisk vårdinrättning i samband med 
utlandsvistelse i egen regi hänvisas student att ta del av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för eventuell screening av multiresistenta bakterier (MRB). 
Kostnaden för detta tillfaller student. 

Utbytesstudent inresande från annat land 

Student skall i första hand genomföra motsvarande hälsodeklaration i hemlandet i 
nära anslutning till resan till Sverige. Studenten ska därför informeras om 
hälsodeklarationen i god tid av internationell samordnare eller motsvarande vid 
mottagande till institutionen. Kostnaden för detta tillfaller student. 

Utbytesstudent utresande till annan region inom landet eller 
utomlands 

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. Eventuell 
kostnad för provtagning tillfaller institutionen för omvårdnad. 

 

1 Se Studentens eget ansvar, nedan 
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Byte av lärosäte 

I det fall student påbörjat och genomfört delar av utbildningsprogram vid annat 
lärosäte och sedan väljer att studera vid institutionen för omvårdnad, 
Mittuniversitetet, skall student följa hälsodeklarationens steg innan student får gå ut 
på VFU. I de fall provtagning för MRB kan vara nödvändigt utifrån påtalad smittorisk 
på tidigare VFU-plats åligger det studenten att se till att detta genomförs. Kostnaden 
för detta tillfaller student. 

Studentens eget ansvar 

Student har eget ansvar att följa information från ansvarig lärare. 

Student har eget ansvar för att följa hälsodeklarationens steg samt utifrån svaren vidta 
åtgärder som rekommenderas och som i vissa fall krävs för att få genomföra VFU. 

Student har eget ansvar för att redovisa tidigare tagna vaccinationer. Bristande 
information kan innebära extra provtagning och eventuell utredning, där kostnaden 
för detta tillförs studenten. 

Student ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för smittskydd om de 
under de senaste 6 månaderna var vistats på vårdinrättning utanför Norden. 

Student ska spara sin hälsodeklaration efter att ha genomfört hälsodeklarationens steg 
och eventuella erhållna vaccinationer dokumenterats i medföljande vaccinationskort.  

Hälsodeklarationen är en förutsättning för att VFU-plats ska tilldelas. En aktuell 
hälsodeklaration och vaccinationskort ska visas upp på VFU-enhet.  

Student som inte följer riktlinjerna och rekommendationerna från hälso- och 
sjukvården kan inte garantera student VFU-plats. 
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