Vaccinationer och MRSA –kontrollodling gällande studerande som
deltar i vård och undersökningssituationer vid Skaraborgs sjukhus.
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Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Lärande i arbete (LIA)

I och med att du blivit antagen till vårdutbildning behöver du i god tid se över ditt vaccinationsskydd.
Vissa vaccinationer kan behöva tid eller upprepas för att få effekt. Vid behov av vaccinationsskydd,
immunitetskontroll eller kontrollodling, vänd dig till din vårdcentral.
Allmänna vaccinationsprogrammet: Vaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet i
Sverige(BVC och skolhälsovård) bör vara utförd. Denna omfattar difteri, stelkramp, polio, kikhosta,
mässling(se nedan), påssjuka och röda hund. Om du är född i Sverige 1982 eller senare och inte aktivt
valt bort barnvaccinationerna har du detta grundskydd.
Mässling: Vid VFU/APL/LIA bör du vara immun mot mässling. Har du haft mässling är du immun
annars behövs oftast 2 vaccinationer för att få fullgott skydd.
Vattkoppor: Har du haft vattkoppor är du immun. Vid osäkerhet om du har haft vattkoppor kan man
ta ett blodprov som skickas till virologlaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med
frågeställning immunitet mot vattkoppor. Om immunitet saknas kan vaccination utföras. Student
som saknar immunitet mot vattkoppor bör inte arbeta på hematologklinik, neonatal/barnklinik,
gynekolog/förlossningsklinik, infektionsklinik eller akutmottagning.
Hepatit B: Hepatit B- vaccin ger ett gott skydd endast mot Hepatit B. Det finns inget vaccin mot andra
blodsmittor som Hepatit C och HIV. Ett vaccin ersätter således inte rutiner som minskar risk för
blodsmitta. Vaccinering bör vara utförd vid tjänstgöring som innebär frekvent blodkontakt.
Tuberkulos: Vaccination av tuberkulos rekommenderas ej längre till personer som skall arbeta inom
vården. Dock bör en riktad hälsokontroll utföras innan praktik.
Kontrollodling MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus Aureus) : Om du under det senaste året
(12 mån) arbetat/vårdats på sjukhus eller annan vårdinrättning utanför Sverige (med undantag
Norge) skall du kontrollodlas för MRSA från näsöppning, svalg, eventuella sår och eksem.
Allmänna frågor om MRSA kan ställas till vårdhygien 0500-43 20 84.
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