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Information om personalskydd inklusive mässling
för entreprenörer som arbetar inom
regionfinansierad vård och omsorg
– förstärkta insatser avseende kontroll av immunitet och profylax till redan
anställda och vid nyanställning.
Riktlinjen slår fast att: ”varje arbetsgivare ska identifiera vilka anställda födda
1960-1981, samt vid varje nyanställning av all personal, som kan vara oskyddade
mot mässling samt erbjuda de som inte har skydd vaccination”.

Bakgrund
Mässling orsakas av ett virus som kan spridas via luften och är en av de mest
smittsamma sjukdomarna som finns. Det kan räcka att befinna sig i samma lokal
som någon som är sjuk för att själv bli smittad. Hos de flesta läker sjukdomen ut
efter 1-2 veckor men små barn, gravida och de med nedsatt immunförsvar kan bli
svårt sjuka.
Syftet med riktlinjerna är att alla som arbetar inom vården, samt alla andra
anställda inom Region Gävleborg som arbetar eller regelbundet vistas i lokaler där
vård bedrivs, ska vara skyddade mot mässling, både för sin egen skull men också
för att inte patienter ska riskera att smittas.
Skyddad mot mässling är de som säkert vet att de haft mässling eller tidigare
vaccinerats med två doser mässlingsvaccin.

Vem ansvarar för att inventering och vaccinering vid behov
blir utförd?
-

-

Varje arbetsgivare i regionfinansierad vård och omsorg ansvarar för att se
över, och vid behov komplettera, mässlingsskyddet för all personal.
Arbetsgivaren ansvarar också för att ställa krav och säkerställa att alla
underleverantörer/entreprenörer följer samma regelverk som gäller för
Region Gävleborg anställda beträffande inventering och eventuell
vaccination mot mässling.
Arbetsgivaren står för kostnaderna i enlighet med arbetsmiljöansvaret efter
att beslut är taget om hur vaccination ska ske.
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Det här gäller för underleverantörer/entreprenörer
Arbetsgivaren svarar för att hälsodeklaration fylls i av samtliga medarbetare. Det
gäller både personal som arbetar i patientnära vård samt personal som arbetar i
lokaler utan direkt eller indirekt kontakt med patient.
•

För de flesta entreprenörer gäller: hälsodeklaration för personal utan direkt
eller indirekt kontakt med patient.
• För lokalvårdsentreprenör gäller: hälsodeklaration för personal med
patientkontakt.
Hälsodeklarationen för personer som inte har direkt eller indirekt
patientkontakt kan användas i ett första steg av lokalvårdsentreprenörer om
man först vill säkerställa mässlingsskydd. När det är säkrat så används
hälsodeklaration för personal med patientkontakt.
•

•
•

Arbetsgivaren ser till att de som inte haft mässling eller inte fått två doser
mässlingsvaccin ska till ställningstagande för vaccination.
Hälsodeklarationens övriga frågor handläggs längre fram. Information om
detta kommer senare.
Arbetsgivaren sparar hälsodeklarationen på ett säkert sätt tillsammans med
eventuellt vaccinationsintyg.
Arbetsgivaren följer upp att samtliga medarbetare har fullgott skydd mot
mässling.

Vaccination
Vaccination utförs av
• Den enhet som entreprenören har avtal med.
• Vaccinatör ska skicka vaccinations intyg till ansvarig chef
Prioritering för vaccination:
• personer födda 1960 till 1981 födda och uppvuxna i Sverige
• födda 1982 och senare som avstått vaccination
• personer oavsett ålder som är födda och uppvuxna i annat land än Sverige
Personer födda före 1960 som vuxit upp i Sverige har med största sannolikhet haft
mässling och handläggs inte i nuläget om inte särskilda skäl föreligger.
Inför vaccination ska frågeformulär fyllas i
Frågeformulär inför MPR-vaccination av vuxna
Eventuell provtagning
I enstaka fall behöver vaccinerande läkare kontrollera serologi enligt dokumentet
”När serologisk kontroll behövs inför mässlingsvaccination”.

2 (3)

Smittskyddsläkaren
Dokumentation
Ordination samt genomförd vaccination inklusive vem som ordinerat
dokumenteras, kan med fördel föras i Svevac.
Vaccinationsintyg
Vaccinationsintyg-remissvar (använd bara dokumentet som enbart är till för
vaccination) utfärdas av vaccinatören och ska lämnas till ansvarig arbetsgivare.
Intyget sparas därefter tillsammans med hälsodeklarationen hos arbetsgivare.
Intyget är kvittot på att personalen har skydd mot mässling.
Vaccination med dos 2
Den första dosen av MPR ger gott skydd mot insjuknande redan efter att dosen är
given. En andra dos ska ges efter 5 år för att få långvarigt skydd. Den andra dosen
kan ges som tidigast 28 dagar efter första dosen om man behöver detta vid
utlandsresa eller om man utsätts för mässlingssmitta.
Information och länkar till dokumenten
• www.regiongavleborg.se/smittskydd
• Skydd mot smitta inklusive mässling för personal
• www.regiongavleborg.se/svevac
Frågor och svar kring ”Mässlingsskydd bland all personal som arbetar inom
regionfinansierad vård och omsorg”
Folkhälsomyndighetens frågor och svar
Smittrisker (AFS 2018:4)
Eventuella frågor kan skickas till smittskydd@regiongavleborg.se
2018-02-06
Signar Mäkitalo
Smittskyddsläkare Region Gävleborg.
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