Inför praktik i Landtingets Blekinges verksamheter.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska all vård vara av god hygienisk standard. Vårdpersonal är
skyldig att följa Socialstyrelsens författning om basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvården
(SOSFS 2007:19) och även att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren föreskriver (AFS
2005:1, AFS 2012:7, AFS 2014:7). Det är viktigt att rapportera till arbetsledaren om man
misstänker att man bär på en smittsam infektion på grund av smittspridningsrisk.
Alla elever liksom personal som nyanställds i landstinget Blekinge skall lämna en hälsodeklaration
infor påbörjad praktik. Hälsodeklaration lämnas till skolhälsovård eller annan utsedd hälsovård
(vårdcentral) för bedömning om en hälsoundersökning behövs utföras innan påbörjad praktik.
Syftet med hälsodeklarationen är att identifiera de elever som antingen kan vara mottagliga för
vissa smittämnen som till exempel mässling, vattkoppor, eller hepatit B, eller själva bär på
smittämnen som kan smitta andra. För att undvika smittspridning inom sjukvården är det viktigt
att ha identifierat mottagliga personer så att lämpliga åtgärder kan vidtas.
MRSA: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus.
Alla som skall praktisera eller tjänstgöra inom vården skall provtas för MRSA om hen har arbetat
eller vårdats på sjukhus utanför Sverige de senaste 6 månaderna eller har en anhörig med MRSA
som han/hon delar bostad med.
TBC: Tuberkulos.
Elever med långvarig hosta eller oklar feber skall innan praktik påbörjas bedömmas angående risk
för TBC smitta.
Eksem: Det är viktigt med hel hud i patientnära arbete. Eksem framförallt på händer och
hörselgång skall bedömas av läkare för ställningstagande till behandling innan man arbetar med
patientnära vård. Att kunna desinficera sina händer är en förutsättning för att arbeta i vården.
Det har diskutterats om man även skall fråga efter diarré senaste månaderna. Det får bli en
individuell bedömning från fall till fall. Man skall givetvis känna sig fullt frisk. Har man diarré
sjukdom så är man i regel sjuk och stannar hemma. De flesta kan återgå till arbete när de är
symptomfria.
Basala hygienrutiner skall tillämpas av all personal vid all vård, behandling och undersökning av
patienter. Se bilaga .

Hälsodeklaration

Vid prao och praktik i landstinget Blekinges vårdverksamheter
Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Peronnummer

Adress

Postadress

Telefonnummer

Praktikplats

Skola

Ort

Årtal/kommentar
Har du haft mässling?

Ja

Nej

……………………….

Är du vaccinerad mot mässling?

Ja

Nej

……………………….

Har du haft vattkoppor?

Ja

Nej

……………………….

*Har du sjukhusvårdats eller arbetat/praktiserat
inom sjukvården utanför Sverige de senaste 6 mån?

Ja

Nej

………………………..

*Är någon i din nära omgivning bärare av MRSA?

Ja

Nej

………………………..

*Har du – långvarig hosta eller oklar feber?

Ja

Nej

………………………..

Är du BCG (TBC) vaccinerad?

Ja

Nej

……………………….

Är du hepatit B vaccinerad?

Ja

Nej

………………………..

*Har du eksem?

Ja

Nej ………………………...

Eventuella kommentarer

Datum: …………

Underskrift: ……………………………………….
Elevens underskrift

…………………………………………
Målsmans underskrift (gäller elev under 18 år)

*Om svaret är ja på någon av dessa frågor skal skolhälsovård/vårdcentral uppsökas för bedömning.
Quantiferontest eller PPD ska utföras om ursprung är från högendemiskt land och/eller personen har haft kontakt
med tuberkulos. MRSA odling från näsa och svalg skall utföras om personen de senaste 6 månader har arbetat eller
fått vård i vårdinrättning utanför Sverige.

