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Hälso- och vaccinationsprogrammet 
I samband med VFU/klinisk praktik inom det verksamhetsintegrerade lärandet (ViL) 
erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet möjligheten att genomgå 
ett hälso- och vaccinationsprogram. I detta ingår bland annat att studenter som kan 
komma i kontakt med blod och andra kroppsvätskor erbjuds vaccinationsskydd mot 
Hepatit B. Därtill erbjuds samtliga studenter vaccinationsskydd mot Covid-19 
Studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) erbjuds att 
komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som 
uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av 
de av programmen organiserade tillfällena.  
 
I dokumentet inkluderas VFU och klinisk praktik i begreppet ViL.  
 
Smittskydd och Vårdhygien, Region Västerbotten, har i detta hälso- och 
vaccinationsprogram preciserat sina rekommendationer för vilket smittskydd som 
studenter bör ha innan ViL. Samverkan har skett med Smittskydd och Vårdhygien i 
Region Jämtland-Härjedalen, Region Norrbotten, samt Region Västernorrland. 
 
 Om studenter väljer att inte delta i detta hälso- och vaccinationsprogram kan inte 
Medicinska fakulteten, Umeå universitet, garantera plats för ViL. 
 
De studerande som omfattas av hälso- och vaccinationsprogrammet är studenter som 
läser vid arbetsterapeut-, biomedicinsk analytiker-, logoped-, läkar-, 
röntgensjuksköterska-, fysioterapeut-, sjuksköterske-, tandhygienist-, tandläkar- och 
tandteknikerprogrammen vid Umeå universitet och som gör ViL vid något av de fyra 
norra regionerna.  
 
Hälso- och vaccinationsprogrammet inleds med att en hälsodeklaration ifylls enligt 
instruktioner från vaccinationsansvarig för respektive utbildningsprogram. 
 
Infektionssjukdomar som omfattas av detta program: 
 
1. Tuberkulos 
Information om tuberkulossjukdomen ges till alla.  
 
2. Covid-19 
Vaccination erbjuds.  
 
3. MPR (Mässling, Påssjuka och Röda hund) 
De flesta, men inte alla är vaccinerade. De studerande tillfrågas om tidigare vaccination. 
De som ej är vaccinerade erbjuds vaccination.  
 
4. Hepatit B 
Vaccination erbjuds. Tre vaccinationsdoser ges varav dos två efter en månad och dos tre 
efter sex månader. Serologiskt test görs av de med kronisk sjukdom och studenter över 30 år  
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5. Multiresistenta bakterier (MRB) 
För de studerande som vistats på utomnordisk vårdinrättning inom ramen för 
utbildningen (sjukhus, vårdhem, rehabiliteringsanläggning eller tandvårdsklinik), eller 
vårdinrättning inom Sverige eller Norden med dokumenterad MRB problematik, skall 
screening för multiresistenta bakterier (MRB) göras i direkt anslutning till hemkomst så 
att svar finns innan nästkommande tillfälle för ViL. Även utbytesstudenter omfattas av 
denna screening.  

Specifika instruktioner för de olika utbildningsprogrammen återfinns nedan: 

Hälsokontroll och vaccination 
Biomedicinsk analytiker-, läkar-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske-, 
tandhygienist- och tandläkarprogrammet: 

Termin 2 (Termin 1 tandhygienist- och röntgensjuksköterskeprogrammet) 
 

- Tuberkulos. Information om tuberkulossjukdomen ges till alla.  
- Covid-19 Vaccination erbjuds.  
- MPR- mässling, påssjuka och röda hund. De flesta, men inte alla är 

vaccinerade. De studerande tillfrågas om tidigare vaccination. De som ej är 
vaccinerade erbjuds vaccination.  

- Hepatit B. Vissa är vaccinerade, men långt ifrån alla. De studerande tillfrågas om 
tidigare vaccination. De som ej är vaccinerade erbjuds vaccination.  

 
Arbetsterapeut-, logoped- och fysioterapeutprogrammet: 

Termin 2: 

- Tuberkulos. Information om tuberkulossjukdomen ges till alla.  
- Covid-19 Vaccination erbjuds.  
- MPR- mässling, påssjuka och röda hund. De flesta, men inte alla är 

vaccinerade. De studerande tillfrågas om tidigare vaccination. De som ej är 
vaccinerade erbjuds vaccination.  

- Hepatit B. Ingår inte. 
 

Tandteknikerprogrammet: 

Termin 4: 

- Covid-19 Vaccination erbjuds.  
- Vaccination mot hepatit B påbörjas, om studenten inte redan är vaccinerad mot 

hepatit B. 
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