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Detta dokument ska ge dig som student en vägledning angående åtgärder du skall vidtaga i samband med
olika situationer i din verksamhetsförlagda utbildning.

Tuberkulos
Tuberkulos ingår i smittskyddslagen bland de så kallade allmänfarliga sjukdomarna (SFS
2004:168, 3§).
I Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos rekommenderas att bl a de som
påbörjar studier inom hälso- och sjukvård, social- och hemtjänst, skall lämna hälsodeklaration
och utifrån denna avgörs behovet av PPD-test och BCG- vaccination (Socialstyrelsen, januari
2007).
Socialstyrelsens rekommendation informeras studenterna om i välkomstbrevet från
institutionen. Studenterna själva ansvarar för att denna kontroll och ev vaccination genomförs.
Institutionen står för kostnaden mot uppvisande av originalkvitto och ifylld blankett lämnas
till Lena Sirberg, Akademin för hälsa och arbetslivs kansli.

Multiresistenta bakterier
MRSA: Methicillin-Resistenta Stafylokockus Aureus - Multiresistenta Stafylokockus
Aureus.
I vården och även i samhället, förekommer bakterier som utvecklat resistens, motståndskraft
mot ett flertal antibiotika. Det är viktigt att snabbt upptäcka förekomst av multiresistenta
bakterier hos personal, studerande i vårdyrkesutbildningar och auskulterande personal.
Student, som de senaste sex månaderna tjänstgjort, haft verksamhetsförlagd utbildning eller
varit inneliggande som patient på sjukhus utanför Sverige skall kontrolleras av eventuell
bärarskap av MRSA.
Student, som de senaste sex månaderna tjänstgjort, haft verksamhetsförlagd utbildning eller
varit inneliggande på sjukhus inom Sverige med särskild MRSA- problematik skall
kontrolleras av eventuell bärarskap av MRSA.
Detta skall du göra i god tid innan du påbörjar din verksamhetsförlagda utbildning inom
sjuksköterskeprogrammet. Ett negativt odlingssvar skall lämnas till kursansvarig lärare innan
påbörjad verksamhetsförlagd utbildning.
För dig som skall göra din verksamhetsförlagda utbildning på barnklinik, förlossning, BB
eller barnhälsovård skall ett negativt odlingssvar lämnas till kursansvarig lärare innan
påbörjad verksamhetsförlagd utbildning. Detta gäller om du under de senaste sex månaderna
tjänstgjort, haft verksamhetsförlagd utbildning eller varit inneliggande som patient på annat
sjukhus utanför Sverige.
För provtagning, kontakta i första hand närmaste infektionsklinik eller Infektionskliniken,
mottagningen, Gävle sjukhus tel: 026-154 235.
Ersättning för utlägg vid provtagning erhålls mot uppvisande av originalkvitto och
odlingssvar till kursansvarig lärare kurs 3.
Studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning utomlands med utbytesprogrammet
Linnaeus-Palme får själva utifrån erhållna projektpengar stå för utlägget av provtagningen.

Student som skall utföra sin verksamhetsförlagda utbildning inom annat landsting än
Landstinget Gävleborg, är själva ansvariga för att informera sig om vilka rutiner och riktlinjer
som gäller för den praktikplatsen.

Lokala anvisningar och rekommendationer utfärdade av Enheten för Vårdhygien och
Smittskyddsläkaren i Landstinget Gävleborg:
http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/Landstinget_AO/Smittskyddsenhet/PM_och_anvisningar/mrb/MRB%20A03081034326_Bil_3_Screening_MRB_hos_personal.pdf

Mer att läsa om Multiresistenta bakterier - MRB:
http://www.vårdhandboken.se/Texter/Multiresistenta-bakterier/Oversikt/

Stick- och skärskador
I kontakt med blod, andra kroppsvätskor och blodprodukter kan det finnas en risk för
smittoöverföring av mikroorganismer från en individ till en annan.
Under den verksamhetsförlagda utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet har du som
student arbetsmoment där det finns en risk för stick- och skärskador samt där blodstänk kan
förekomma.
Vid händelse av dessa tillbud skall du följa de lokala anvisningar som är upprättade på varje
klinik. Handledaren, arbetsledaren eller annan tjänstgörande personal vidtar åtgärder för
studentens del, enligt de lokala anvisningarna.
Vid verksamhetsförlagd utbildning i Gävleborgs län finns lokala anvisningar från Enheten för
Vårdhygien och Smittskyddsläkaren, Landstinget Gävleborg.
http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/Landstinget_AO/Smittskyddsenhet/PM_och_anvisningar/stick_och_skar_%202004.pdf

Kopia på tillbudsblankett skickas till programansvarig på Högskolan för diarieföring.

Mer att läsa om Blodburen smitta:
http://www.vårdhandboken.se/Texter/Blodburen-smitta/Smittamnen/

Herpesvirus
Det är olämpligt att personer med färska herpesblåsor på händer eller i ansiktet deltar i
förlossningsvård och vård av nyfödda (innefattar även BVC) eller av barn med ökad
infektionskänslighet. De bör heller inte utsätta vuxna med brännskador och/eller ökad
infektionskänslighet för smitta. I dessa situationer bör studenten erbjudas annat än
vårduppgifter.
Mer att läsa om Herpesvirus i
http://www.vårdhandboken.se/Texter/Herpesinfektioner/Oversikt/

Tillbud
Ett tillbud är en plötslig och oförutsedd händelse som kunde ha lett till en personskada. Ett
tillbud ska ses som en varning. Genom tillbudsrapportering får man information om en
olycksfallsrisk på en arbetsplats och kan vidtaga åtgärder så att en allvarlig olycka ej inträffar.
Den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen har en egen tillbudsblankett, där en kopia skickas

till programansvarig för diarieföring. Tillbud som är förenad med personskada ska anmälas
som arbetsskada.

Arbetsskada
En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig
inverkan i arbetet. En del smittsamma sjukdomar kan under vissa förhållanden betraktas som
arbetsskador.

Arbetsskadeanmälan
Arbetsskadeförsäkringen (1977:284) gäller för de som genomgår en yrkesutbildning, i de fall
som avses i 2 § andra stycket under moment i utbildningen då eleven utför arbete som
stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete.
Om du skadas i utbildningen, skall du genast anmäla skadan till Studenthälsan.
Blankett finns att hämta:
http://www.kammarkollegiet.se/files/forsakringar_riskhantering/skadeanmalan_student_ky_y
h_personskada.pdf
Information om personskadeförsäkring för studenter:
http://www.kammarkollegiet.se/files/forsakringar_riskhantering/villkor_personkadeforsakrin
g_student.pdf

Gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.
http://www.forsakringskassan.se/nav/a2c87386b34479c3341627cfe266f3e1
Försäkringskassan skickar en kopia till Yrkesinspektionen. Uppgifterna på anmälan används
även för arbetsskadestatistik.
Anmälan av arbetsskadan görs av Studenthälsan.
ALLA ARBETSSKADOR SKALL ANMÄLAS TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN.
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