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VACCINATIONSPROGRAM
Studenter vid Fysioterapeutprogrammet erbjuds screening av grundskydd och vid behov vaccination
mot stelkramp, polio, mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor samt Hepatit B. Vaccination erbjuds
numera även mot kikhosta.
Riktlinjer för hantering av MRSA-exposition, tuberkulossmitta och stickskada inom ramen för
Fysioterapeutprogrammet
MRSA
•

•

Alla studenter som under utbildningen studerar utomlands, vilket innefattar någon form av
klinisk verksamhet, ska vid hemkomsten till Sverige genomgå screening för MRSA innan de
påbörjar verksamhetsförlagd utbildning. Studenter ska informeras om gällande rutiner av
studievägledaren innan utlandsstudierna påbörjas. Det är studentens eget ansvar att efter
hemkomsten kontakta infektionsmottagningen för provtagning. Provtagningen bekostas av
programkommittén på Fysioterapeutprogrammet.
Studenter från andra länder som deltar i ett utbytesprogram och ska göra
verksamhetsförlagd utbildning i Sverige, ska vid ankomsten till Sverige genomgå screening
för MRSA. Intyg om MRSA screening ska lämnas till aktuell klinik innan den
verksamhetsförlagda utbildningen påbörjas. Provtagningen bekostas av programkommittén.

Tuberkulos
Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer för att förebygga tuberkulos från
2017, rekommenderas inte längre vaccination med BCG till någon grupp vuxna. Detta innebär också
att vaccination inte längre rekommenderas till studenter inom vårdyrken. Den viktigaste
förebyggande åtgärden vid arbete i riskmiljö är adekvat användning av skyddsutrustning och att
hygienrutiner efterföljs.
Stickskada
•

•

Vid stickskada/ skärskada i samband med undervisning på vårdavdelning ska den drabbade
studenten erbjudas provtagning för Hepatit B, C och HIV enligt samma rutin som gäller för
övrig personal på vårdenheten.
Provtagningen bekostas av programkommittén på Fysioterapeutprogrammet. Intyg från
aktuell vårdenhet om att stickskada/ skärskada har inträffat i samband med
verksamhetsförlagd utbildning, ska också skickas in till programkommittén.

Studenterna ska informeras skriftlig om gällande regler för MRSA, tuberkulos och stickskada vid
utbildningsstarten. Informationen ska även finnas tillgänglig på Fysioterapeutprogrammets hemsida.
Studenterna bör även informeras muntligt inför varje verksamhetsförlagd utbildningsperiod.
Åtgärder vid konstaterad MRSA-infektion
Vid konstaterad smitta av MRSA hos student på Fysioterapeutprogrammet ska en individuell
handlingsplan upprättas i samråd med enheten för Vårdhygien, Akademiska sjukhuset. Ett
konstaterat fall av MRSA ska inte påverka studentens möjligheter att slutföra sin utbildning på
Fysioterapeutprogrammet. Det föreligger inte någon skyldighet för student att informera om MRSAsmitta vid tjänsteansökan eller tillträde av tjänst som Fysioterapeut. Vid påbörjan av en ny
anställning inom hälso- och sjukvården, ska enheten för vårdhygien eller smittskydd kontaktas vid
aktuellt sjukhus eller vårdenhet.
För ytterligare information: www.akademiska.se/vardhygien

