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Uppdaterad 2019-03-26

Handläggning personalskydd chef hälso- och sjukvård
Chefens uppgift
• Chef ansvarar för att hälsodeklaration fylls i av samtliga medarbetare
• Chef ser till att de som inte haft mässling och inte fått två doser mässlingsvaccin ska till
ställningstagande för vaccination.
• Chef sparar hälsodeklarationen på säkert sätt tillsammans med eventuellt vaccinationsintyg
• Chef följer upp att samtliga medarbetare har fullgott skydd mot mässling (se Uppföljning)
• Visstidsbemanningen hanterar hälsodeklaration för samtliga visstidsanställda.
___________________________________________________________________________
1. Personalen informeras om vilka åtgärder som planeras.
2. Patientnära personal ska fylla i hälsodeklaration för anställd.
Personal utan direkt och indirekt patientkontakt
3. Utsedd person ska bedöma vilka personer som inte har tillräckligt gott skydd mot mässling
enligt den bedömningsgrund som smittskyddsläkaren fastslagit i följande två dokument.
a. Skydd mot smitta inklusive mässling
b. Frågor och svar om mässling
4. Enskild personal informeras om den bedömning som görs och om åtgärd är befogad och i så
fall vilken åtgärd som är befogad.
a. Innan vaccination är utförd ska personal inte utsättas för känd eller misstänkt
mässlingssmitta i arbetet.
5. För de personer som bedöms behöva vaccination mot mässling skrivs remiss för vaccination.
Vaccination bekostas av arbetsgivare.
a. Remiss för vaccination
6. Vaccinatör ska använda sig av frågeformulär inför vaccination mot mässling, påssjuka och
röda hund innan vaccination utförs.
a. Frågeformulär
b. Vaccinationen ska föras in i Svevac.
c. När serologisk kontroll behövs inför mässlingsvaccination
7. Vaccinatör återkopplar till remittent när vaccination är utförd och om vaccination inte utförs.
a. Remissvar angående vaccination
8. Hälsodeklaration och återkoppling från vaccinatör bevaras i personalakt.
9. I de fall då chefens bedömning av hälsodeklarationen visar på andra behov av personalskydd
ska de hanteras enligt rutin med ny remiss.
a. Chefens mall för åtgärd
b. Remiss till läkare/företagshälsovård
c. Rutin – personalskydd angående smitta, inför- och under anställning
d. Vaccination med dos 2
För de som behöver en andra dos mässlingsvaccin ges den efter 5 år.
I enstaka fall kan en andra dos behöva ges tidigare och det är om man reser utomlands
till ett område med pågående mässlingsutbrott eller om man skulle träffa en person
med mässling i Sverige, vilket är osannolikt.
Den andra dosen ges dock tidigast 28 dagar efter den första.
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