
 

 

Fastställd rutin 

Hälsokontroll av studerande/praktikanter inför verksamhetsförlagd 

utbildning/praktik inom öppen och sluten vård i Skåne 

Hälsokontroll vid utbildning/praktik 

Hälsokontroll består av hälsodeklaration och i vissa fall hälsoundersökning. Studerande/ 

praktikanter fyller i en hälsodeklaration gällande tuberkulos, MRSA och mässling inför 

verksamhetsförlagd utbildning/praktik. Hälsokontrollen omfattar samtliga yrkesutbildningar 

där vårdtagarnära arbete eller sysslor i patientnära miljö (vårdrum eller undersökningsrum) 

kan komma att ingå i praktiken, till exempel vårdutbildningar inklusive tandvård, omsorg- 

och hemtjänst, personlig assistent eller motsvarande. Hälsodeklarationens syfte är att den 

studerande inte skall riskera bli en smittrisk i vårdarbetet, samt vid behov ges möjlighet att 

vidta lämpliga åtgärder för att förhindra detta. I vissa fall syftar hälsodeklarationen dessutom 

till att skilja ut personer som kan vara aktuella för vaccination mot mässling. Hälso-

deklarationen identifierar riskpersoner som då genomgår en hälsoundersökning. Det är 

utbildningsanordnaren som tillsammans med studenten/praktikanten ansvarar för att 

hälsodeklaration, och i föreliggande fall hälsoundersökning, genomförs. Hälsokontrollen ska 

utföras av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal inom förslagsvis studenthälsovård, 

skolhälsovård, primärvård eller företagshälsovård, efter avtal med utbildningshuvudmannen. 

Tolkningshjälp av hälsodeklarationen finns i dokumentet Tolkning av ha ̈lsodeklaration vid 

VFU. 

   Vid risk för exponering under studietiden, till exempel vid praktik, vård eller arbete på 

utländskt sjukhus, görs en ny hälsoundersökning. 

Hälsokontroll avseende tuberkulos, MRSA och mässling 

Samtliga studerande/praktikanter lämnar en hälsodeklaration enligt bilaga 1, som grund för 

ställningstagande till provtagning och eventuell ytterligare utredning avseende tuberkulos 

och/eller MRSA. Studerande/praktikanter som riskerar sakna immunitet mot mässling enligt 

bilaga 1, del 2 ska erbjudas kostnadsfri vaccination före den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Vaccinationen bekostas av utbildningshuvudmannen. Om 

tuberkulosprovtagning genomförts och det finns behov av lungröntgen och 

specialistbedömning ska remiss utfärdas av medicinskt ansvarig läkare. Alla studerande/ 

praktikanter ska ha särskild information om tuberkulos (bilaga 2). 

   Studerande/praktikanter som enligt hälsodeklarationen utgör en risk för att bära MRSA ska 

provtas av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal enligt ovan. Vid upptäckt av MRSA ska 

remittering till infektionsklinik göras. Läkarbedömning vid infektionsklinik i samråd med 

Vårdhygien och Smittskydd avgör om studerande/praktikant med konstaterad MRSA kan 

genomföra praktik. Riktlinjerna som framgår av Vårdhygien Skånes praktiska handläggning 

av vårdpersonal och vårdstuderande ska följas vad gäller arbete inom sjukvården. Information 

om MRSA finns på www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-

sjukdomar/meticillinresistenta-gula-stafylokocker-mrsa/. 

Kvalitetssäkring 

Utbildningsanordnare, myndighet eller annan verksamhet ska i samband med ansökan om 

praktikplats/er för varje enskild studerande/praktikant bekräfta att hälsokontroll avseende 

tuberkulos, MRSA och mässling har utförts (använd gärna filen Intyg hälsokontroll för 

studenter på hemsidan). Först därefter kan eventuell bekräftelse på praktikplatsen lämnas.  
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