
 

  

Stöd till tolkning av hälsodeklaration och åtgärder elev på Umevux   

 

Fråga 1-2; MRSA, Gäller för: Alla studenter i patientnära arbete. 

Om svar Ja på frågorna: MRSA-screening behövs, vänd dig till din hälsocentral. 

Om normalt screeningprov: Inget hinder för praktik. 

Om MRSA-positiv: Hälsocentralen remitterar till Infektionskliniken NUS för besök på 

infektionsmottagningen för bedömning.  

- Beslut om praktik får inte tas innan bedömning gjorts av MRSA teamet på infektionskliniken. 

 

Fråga 3; Eksem med relevans för MRSA, Gäller för: Alla studenter i patientnära arbete. 

Om Ja på frågan: Vänd dig till din hälsocentral för bedömning. Vissa vårdyrken ställer högre krav än 

andra ifråga om eksem och hudförändringar och vid mer uttalade besvär fram för allt  på händerna är 

ibland kliniskt arbete inte lämpligt. Hälsocentralen remitterar vid behov till specialist för bedömning och 

behandling. 

 

Fråga 4; Hepatit, förekomst, Gäller för: Alla studenter i patientnära arbete. 

Om Ja på frågan: Vid kronisk hepatit B och C kontakta din ansvariga läkare för bedömning. Om du 

saknar ansvarig läkare, vänd dig till din hälsocentral för bedömning.  

- Beslut om praktik får inte tas innan bedömning från patientansvarig läkare. 

 

Fråga 5; Hepatit-B vaccinering, Gäller för: Alla studenter i patientnära arbete.  

Om Nej på frågan: Elever rekommenderas hepatit-B vaccination. Ej tvingande åtgärd. Vänd dig till din 

hälsocentral.  

- Påverkar inte beslut om praktik i väntan på att eventuell vaccination blir utförd.  

 

Fråga 6a; Morbilli (mässling), Parotit (påssjuka) Rubella (röda hund) 

Gäller för: Alla elever i patientnära arbete som inte är vaccinerade eller har haft sjukdomarna 

rekommenderas vaccination.  Särskild relevans gäller för Akutmottagning, Intensivvård, Barnklinik, 

Cancercentrum inkl. Hematologen samt Infektionsklinik.  

Om Nej/Vet ej på frågorna om vaccination och genomgången sjukdom: Kontakta hälsocentralen 

för utförare av MPR vaccination. Två MPR doser behövs. 

-Avsaknad av immunitet av mässling utgör hinder för praktik vid Cancercentrum inkl. Hematologi, 

Neonatalvårdavdelning och Förlossningsavdelning. 

 

Fråga 7; Tuberkulos, symtom, Gäller för: Alla elever i patientnära arbete.  

Om Ja på någon av de fyra första frågorna:  Ta kontakt med din hälsocentral. Hälsocentralen 

kontaktar TB-Centrum Norr (Infektionskliniken NUS, Med-Ger Klin Skellefteå eller Med-Rehab Klin 

Lycksele) för skyndsamt besök för bedömning.  

- Beslut om praktik får inte tas innan smittsam tuberkulos kan uteslutas. 



 

  
 

 

Fråga 8-9. Tuberkulos, egen sjukdom eller hos nära anhörig 

Gäller för: Alla studenter i patientnära arbete. 

Om Ja: Tolkas som att personen är exponerad. Ta quantiferonprov. Om positivt ordnar hälsocentralen 

remiss för bedömning vid TB-Centrum Norr. 

- Påverkar inte beslut om praktik men ska utredas och bedömas av specialist. 

 

Fråga 10. Tuberkulos, födelseland, Gäller för: Alla studenter i patientnära arbete. 

Om Ja: Uppväxt i de flesta länder utanför Nordamerika, Västeuropa, Australien och Nya Zeeland kan 

innebära att man är exponerad för tuberkulos. Ta kontakt med din hälsocentral och be om 

quantiferonprov. Om positivt ordnar hälsocentralen remiss för bedömning vid TB-Centrum Norr. 

- Påverkar inte beslut om praktik men ska utredas och bedömas av specialist. 

 

Fråga 11. Tuberkulos, utlandsvistelse, Gäller för: Alla studenter i patientnära arbete. 

Om Ja: Vistelse i länder med hög risk för tuberkulos (länder i Afrika söder om Sahara, södra och 

sydöstra Asien utom Kina samt Bolivia och Peru) kan innebära att man är exponerad för tuberkulos. 

Ta kontakt med din hälsocentral och be om  quantiferonprov. Om positivt ordnar hälsocentralen remiss 

för bedömning vid TB-Centrum Norr. 

- Påverkar inte beslut om praktik men ska utredas och bedömas av specialist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


