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FAQ om hälso- och vaccinationsprogrammet 

Tidsintervaller Hepatit B? 

För att få ett bra skydd rekommenderas att du får: 

• Dos ett. 

• Dos två, en månad efter första dosen och du har då ett skydd i ett år 

• Dos tre, fem månader efter andra dosen. 

Efter den tredje dosen har du ett skydd resten av livet 

Om det gått lägre tid än rekommenderat efter dos 2 mot Hepatit B. Måste man börja om med 

dos 1 då? 

- Man behöver sällan börja om med vaccination mot hepatit B även om dosintervallen 
överskridits. 

 
Om det gått lägre tid än rekommenderat efter dos 1 mot Hepatit B. Måste man börja om med 

dos 1 då? 

- Det kan gå flera år mellan dos 1 och 2. 

 
Behöver man vaccinera sig mot vattkoppor om man haft vattkoppor?  

- Nej, genomgången sjukdom ger livslång immunitet. 

 
Om man svarar NEJ/VET EJ på Hepatit B och ska vaccineras mot MPR inom 

vaccinationsprogrammet, ingår då Hepatit också, även om det inte gör det utan behov av MPR? 

- Nej, hälso- och vaccinationsprogrammet anger skydd respektive vilka vaccinationer för de 
olika studerandekategorierna.  

 
Finns det något test för att se om man haft Mässling, Röda hund eller Påssjuka? 

- Ja, man kan ta ett blodprov för att se om man är immun. Immun blir man efter 
genomgången sjukdom eller efter vaccination. 

 
Hur ”stark” är ansvarsskyldigheten när det gäller att hålla koll på vilka vaccinationer eller 

sjukdomar man haft? 

- Den är stark. Om du inte kan ta redan på vilket smittskydd du har sedan tidigare utsätts 
du själv för onödiga tester och vaccinationer. Du får dessutom stå för kostnaden själv. 

 

 



 
 

2 
 

Hur ”stark” är ansvarsskyldigheten när det gäller att rådfråga sin hälsocentral i de frågor där 

man svarat NEJ/VET EJ men som ej ingår i vaccinationsprogrammet (fråga 1,2,5)? 

- Stark. Se svar ovan.  

 
Är det ett absolut krav att ta de vaccinationer som ingår i hälso- och vaccinationsprogrammet? 

- Medicinska fakulteten ställer inga krav på studenter att genomgå hälso- och 
vaccinationsprogrammet. Däremot informerar Medicinska fakulteten om de krav och 
rekommendationer som landsting/region och kommuner kan ha som kan påverka 
möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och klinisk praktik. 

 
Hur ser kravet på hälsodeklaration och vaccinationsprogram ut för de som anställs inom hälso- 

och sjukvården? 

- Nyanställda skall fylla i en hälsodeklaration. Avsaknad av immunitet mot mässling 
alternativt vattkoppor kan förhindra patientnära arbete på enskilda kliniker.  

 
När en anställd i exv. Västerbottens läns landsting utsatts för smitta, exv. vid utlandsvistelse 

eller vårdats på enhet med känd förekomst av MRSA? Hur följs det upp? Har anställda 

rapporteringsplikt? 

- Anställda som vårdats eller arbetat inom sjukvården vid enhet med kända problem med 
MRSA alternativt inom sjukvården utanför Norden skall screenas för MRSA innan man 
kan återgå till patientnära arbete.  

 
 Vad menas med vaccinationskortet? 

- På vaccinationskortet har vårdgivare angett vilka vaccinationer du fått. 

 

 


