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Stöd till tolkning av hälsodeklaration och 

åtgärder 

JA på fråga gällande multiresistenta bakterier (MRB) – kontakta den 

hälsocentral du är listad vid för vidare åtgärd. Enligt gällande riktlinjer får 

studenter inte delta i patientnära vårdarbete förrän negativ MRB-odling finns. Du 

ansvarar själv för att lämna en kopia av odlingssvaret till kursansvarig lärare. 

Eventuell kostnad vid behov av screening för att utesluta bärarskap av 

multiresistenta bakterier och/eller grundvaccination står du för själv.  

NEJ på fråga om du är vaccinerad mot Hepatit B – Mittuniversitetet 

rekommenderar att du har ett vaccinationsskydd mot Hepatit B. Du erbjuds 

kostnadsfri vaccination från Mittuniversitetet1, meddela proprefekt Ulla 

Näppä, ulla.nappa@miun.se om det är aktuellt. 

JA på fråga om du har eller haft Hepatit B – kontakta den hälsocentral du är 

listad vid för att få veta vilka åtgärder som behöver vidtas. 

NEJ eller VET EJ på fråga om du är vaccinerad mot mässling, påssjuka och 

röda hund (MPR) – Mittuniversitetet rekommenderar att du har ett 

vaccinationsskydd mot MPR. Du erbjuds kostnadsfri vaccination från 

Mittuniversitetet2, meddela proprefekt Ulla Näppä, ulla.nappa@miun.se om 

det är aktuellt. 

JA på fråga gällande tuberkulos (TBC) – kontakta den hälsocentral du är listad 

vid för utredning. Med hänsyn till den tveksamma skyddseffekten av BCG-

vaccin mot tuberkulos vid vaccination i vuxen ålder bedöms detta inte vara en 

meningsfull preventiv åtgärd. Vaccination av vårdpersonal i patientnära 

verksamhet eller övrig personal inom vård- och omsorgsverksamhet rekommenderas 

därför inte3.  

Kom ihåg att se till att dina vaccinationer dokumenteras i 

hälsodeklarationen så att du vid anmodan kan visa ditt vaccinationskort.  

/Ulla Näppä, proprefekt, institutionen för omvårdnad, Mittuniversitetet 

 
1 Mittuniversitetet har endast avtal med följande mottagningar för vaccination: 

Svea Vaccin, Kyrkogatan 20, 852 32 Sundsvall 

Hälsocentralen Ripan, Prästgatan 47, 831 34 Östersund 

 
2 Mittuniversitetet har endast avtal med följande mottagningar för vaccination: 

Svea Vaccin, Kyrkogatan 20, 852 32 Sundsvall 

Hälsocentralen Ripan, Prästgatan 47, 831 34 Östersund 

3 Folkhälsomyndigheten (2017). Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. (Folkhälsomyndigheten, 

artikelnummer 00497-2017. Från 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/92e06754e3464636b1bdbb980378bcf3/rekommendationer-for-

preventiva-insatser-mot-tuberkulos.pdf  
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