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Information till skolhälsovården/hälsovården inför
PRAO/APL/VFU/LIA-praktik samt vuxenpraktik i Region Gävleborg
Alla elever liksom personer som nyanställs i Region Gävleborg ska lämna en hälsodeklaration och i
förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Som underlag för hälsoundersökningen ska en
hälsodeklaration fyllas i och lämnas till skolhälsovården eller annan utsedd hälsovård.
Syftet med hälsodeklarationen är främst att identifiera de elever/vuxenstuderande som kan vara
mottagliga för vissa smittämnen som mässling, vattkoppor eller hepatit B, ovanliga sjukdomar i
Sverige idag, men då och då förekommande.
Vid fall av mässling eller vattkoppor sker ofta kontakt med sjukvården varvid även personer inom
sjukvården kan smittas. Mottagliga personer som insjuknar kan ytterligare sprida smittan inom
vården. För att undvika en smittspridning inom sjukvården är det bra att ha identifierat mottagliga
personer så att lämpliga åtgärder kan vidtas.
Praoelever från högstadiet och ungdomar (<20 år) i gymnasiet
• Inför praktik vid Region Gävleborgs vårdverksamheter eller vid vårdenheter med avtal
med regionen, ska hälsodeklarationen fyllas i och undertecknas av elev och målsman
om eleven är under 18 år.
• Hälsodeklarationen lämnas till skolhälsovården som bedömer om eleven ska
hälsoundersökas.
• Immunitet mot mässling ska säkerställas inför praktik i vårdverksamhet där patienter
vistas.
• Utifrån hälsodeklarationen och ev. hälsoundersökning ska skolhälsovården utfärda ett
hälsointyg för varje elev. Hälsointyget arkiveras och kopia ges till eleven att ta med till
praktikplatsen för att visas upp.
Vuxenstuderande (>20 år) inom vård- och omsorgsprogram
• Inför praktik vid Region Gävleborgs egna vårdverksamheter eller vid vårdenheter
med avtal med regionen, ska hälsodeklarationen fyllas i och undertecknas av eleven.
• Skolan ansvarar för att informera om att hälsodeklaration måste göras.
• Immunitet mot mässling ska säkerställas inför praktik i vårdverksamhet där patienter
vistas.
• Elev som har haft kontakt med sjukvård utomlands som patient eller personal under
de senaste 6 månaderna eller som har nära anhörig med MRSA ska MRSA-odlas.
Kontakta hälsocentralen, distriktssjuksköterska eller distriktsläkare, för MRSAodling.
• Elev med långvarig hosta eller oklar feber ska också kontakta hälsocentralen för
bedömning innan praktik påbörjas.
• Eleven själv ansvarar för hälsodeklarationen och att kontakt tas med hälsocentral för
att erhålla hälsointyg.
• Hälsointyget tas med till praktikplatsen och visas upp.
• Eventuellt vaccinationsintyg tas med till praktikplatsen och visas upp. Intyg och
hälsodeklaration behålls av eleven.
• Kostnader för vaccination och intyg kan tillfalla eleven eftersom kostnadstäckning är
reglerad i lag.
Postadress
Region Gävleborg
Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Webb: www.regiongavleborg.se/smittskydd

Telefon 026-15 53 09
Telefon 026-15 53 08
Telefon 026-15 53 07
Telefon 026-15 49 08
Telefon 026-15 53 58
E–post: smittskydd@regiongavleborg.se

Besöksadress
Ingång 31
Gävle sjukhus

Smittskyddsläkaren

2019-05-27

Sidan 2 av 2

Åtgärder för att förhindra smittspridning av MRSA vid praktik inom vården
Meticillinresistenta stafylococcer
Under det senaste decenniet har man sett en spridning av meticillinresistenta stafylococcer
inom sjukvården. De senaste åren har dock en minskad spridning av MRSA inom vården
skett, men spridning förekommer fortfarande. Samtidigt har man sett en ökad förekomst av
MRSA i samhället.
För att minska risken för spridning inom vården har ett handlingsprogram utarbetats som
innebär att både patienter och personal/elever provtas för MRSA i vissa situationer.
I enlighet med Region Gävleborgs handlingsprogram avseende MRSA gäller för
skolhälsovården i Gävleborgs län att elever som ska praktisera eller tjänstgöra inom vården
provtas för MRSA om hon/han har arbetat eller vårdats på sjukhus utanför Sverige under de
senaste 6 månaderna eller har en anhörig med MRSA som hon/han delar bostad med.
Detsamma gäller för dem som ska anställas inom Region Gävleborg. Hälsodeklaration görs
av elev i PRAO och APL inom vården på därför avsedd blankett.
MRSA-provtagning
Odlingsprov tas från yttre näsborren, från svalget, perineum och om sår eller eksem
föreligger, tas odling även därifrån. Proverna lämnas tillsammans med remiss och svaret
ställs till remitterande skolhälsovård.
Är odlingen positiv görs smittskyddsanmälan och remiss skrivs till infektionsmottagningen
Gävle. Infektionsläkare tar i samråd med smittskyddsläkaren ställning till om bäraren kan
tillåtas tillträde till aktuell praktik/arbetsplats.

Länkar till blanketter för PRAO/APL/VFU/LIA praktik
•

Hälsodeklaration: http://www.regiongavleborg.se/globalassets/landstinget_ao/smittskyddsenhet/personalskydd/halsodeklaration-prao-apl-praktik.pdf

•

Hälsointyg: http://www.regiongavleborg.se/globalassets/landstinget_ao/smittskyddsenhet/personalskydd/halsointyg-prao-apl-praktik.pdf

•

Vaccinationsintyg Mässling: http://www.regiongavleborg.se/globalassets/landstinget_ao/smittskyddsenhet/personalskydd/vaccinationsintyg_massling_prao.pdf

Läs mer på www.regiongavleborg.se/smittskydd
Vid frågor maila smittskydd@regiongavleborg.se
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