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Information till utbildningsinstanser om 
hälsointyg inför vårdtagarnära lärande* 
Inför vårdtagarnära lärande i Region Stockholms egna vårdverksamheter, eller 
vid vårdenheter som har avtal med Region Stockholm, ska alla elever/studerande 
uppvisa ett godkänt hälsointyg. Huvudman för utbildningen ansvarar för att intyg 
utfärdas innan vårdtagarnära lärande och ansvarar också för kostnader för 
undersökning samt kostnader för eventuell vaccination. Utbildningsinstans 
(skola eller motsvarande) som inte har egen elevhälsovård kan behöva sluta avtal 
med företagshälsovård eller vårdcentral. 
 
Som grund för intyget ska alla elever/studerande fylla i en hälsodeklaration. I de 
fall eleven är under 18 år ska hälsodeklarationen fyllas i och undertecknas av elev 
och vårdnadshavare. Ifylld hälsodeklaration lämnas till elevhälsan, eller annan 
utsedd hälsovård, som bedömer om hälsoundersökning behöver göras och om 
kompletterande vaccination rekommenderas. Därefter utfärdar sjuksköterska 
eller läkare intyg och av intyget ska det framgå om det finns begränsningar för 
vårdtagarnära lärande.  
 
Ifyllt hälsointyg ska arkiveras av den som utfärdat det, en kopia ska lämnas till 
eleven/den studerande och tas med till praktikplats eller motsvarande. 
 
Syftet med hälsodeklaration och hälsointyg är att förhindra smittspridning vid 
vårdtagarnära lärande. Önskvärt är att identifiera de som kan vara mottagliga för 
vissa smittämnen som till exempel mässling, vattkoppor eller hepatit B. När 
någon insjuknar i mässling eller vattkoppor söker denna person ofta kontakt med 
sjukvården, varvid personal inom sjukvården kan riskera att smittas. Mottagliga 
personer som insjuknar kan ytterligare sprida smittan inom vården. För att 
undvika smittspridning inom sjukvården är det viktigt att ha identifierat 
mottagliga personer så att lämpliga åtgärder kan vidtas.  

Åtgärder för att förhindra smittspridning av MRSA  
Vårdrelaterad spridning av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) 
förekommer, men är ovanligt inom sjukvården i Stockholm. För att minska risken 
för spridning inom vården har ett handlingsprogram, samt ett personaldirektiv 
utarbetats som bland annat innebär att både patienter och 
personal/elever/studerande ska provtas för MRSA i vissa situationer. 
 
Region Stockholms personaldirektiv avseende MRSA gäller även för elever och 
studerande som ska praktisera eller tjänstgöra vårdtagarnära. Provtagning för 
MRSA är aktuellt i vissa situationer och görs av elevhälsan, eller annan utsedd 
hälsovård, i samband med hälsoundersökningen. För information om i vilka 
situationer MRSA-prov ska tas och från var på kroppen proverna ska tas, se 
punkt 5 i personaldirektivet för MRSA. 
Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA | Vårdgivarguiden 
(vardgivarguiden.se)  
 
Analysen av MRSA-provet bekostas av Region Stockholm om den utförs på ett 
laboratorium som har avtal med Region Stockholm. 
 
* Vårdtagarnära lärande inkluderar VIL – verksamhetsintegrerat lärande inom högskolan, LIA – 
lärande i arbete inom yrkeshögskolan, VFU – verksamhetsförlagd utbildning, PRAO – praktisk 
arbetslivsorientering inom grundskola, APL – arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan. 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/halsodeklaration/direktiv-for-handlaggning-av-personal-avseende-mrsa.pdf
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/halsodeklaration/direktiv-for-handlaggning-av-personal-avseende-mrsa.pdf
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