SJÄLVBEDÖMNINGSFORMULÄR
Om vaccinationsskydd mot mässling, kikhosta, vattkoppor och
influensa som krävs enligt lagen om smittsamma sjukdomar 48§

Studerande som deltar i praktik vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso‐ och sjukvården ska ha ett
skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom, och den som
arbetar med spädbarn ska ha vaccinerats mot kikhosta. Dessutom krävs influensavaccinationer som
studerande informeras om under studietiden. (Lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016 48§).
Vaccinationerna som krävs är avgiftsfria för social‐ och hälsovårdsstuderande.
Fyll i uppgifterna nedan och kontrollera ditt vaccinationsskydd. Du kan kontrollera dina vaccinationsuppgifter på
ditt vaccinationskort eller på hälsovårdscentralen på den ort där du studerade senast.

1. Mässling
Skydd mot mässling fås antingen via genomgången mässling eller två vaccindoser.
1a. Jag har fått två doser mässlingsvaccin
(separat mässlingsvaccin eller MPR‐trippelvaccin).

☐ Ja

☐ Nej

☐ Vet ej

1b. Jag har haft mässling.

☐ Ja

☐ Nej

☐ Vet ej

2. Vattkoppor
Skydd mot vattkoppor fås antingen via genomgångna vattkoppor eller två vaccindoser.
2a. Jag har fått två doser vattkoppsvaccin.

☐ Ja

☐ Nej

☐ Vet ej

2b. Jag har haft vattkoppor.

☐ Ja

☐ Nej

☐ Vet ej

3. Influensa
Influensavaccination ska tas varje år. SHVS informerar om vaccinationen varje år. Tidigare genomgången
influensa eller tidigare influensavaccination ger inte skydd mot följande säsongers influensavirus, eftersom
influensavirusen förändras hela tiden.

4. Kikhosta
Om du ska göra praktik eller arbeta på en arbetsplats där du vårdar spädbarn (under 1 år), måste du ha
skydd mot kikhosta. Vaccination mot kikhosta hör till de vaccinationer som ges på rådgivningen och ingår i
det nationella vaccinationsprogrammet, men skyddet det ger är inte livslångt.
4a. Jag har vaccinerats mot kikhosta för mindre än fem år sedan.

☐ Ja

☐ Nej

☐ Vet ej
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Är mitt skydd i skick?





Om du svarade ”ja” på fråga 1a eller 1b, har du skydd mot mässling.
Om du svarade ”ja” på punkt 2a eller 2b, är ditt skydd mot vattkoppor i kraft.
Om du svarade ”ja” på punkt 4a, är ditt skydd mot kikhosta på den nivå lagen kräver.
Dessutom bör du vara medveten om skyldigheten till årlig influensavaccination enligt lagen om
smittsamma sjukdomar.

Om du har skydd mot mässling och vattkoppor och vid behov mot kikhosta, och tar det årliga influensa‐
vaccinet, har du det skydd lagen om smittsamma sjukdomar kräver. I så fall kan du underteckna
självbedömningsformuläret och lämna in det till din praktikplats som bevis på lämplighet.
Om ditt skydd behöver kompletteras eller om du är osäker på ditt skydd, kontakta SHVS:s verksamhets‐
enhet. Osäkert vaccinationsskydd ska helst kompletteras. Extra vaccinationer är inte skadliga. Om
komplettering behövs, kan du inte underteckna självbedömningsformuläret förrän skyddet kompletterats.
Om du har ett medicinskt hinder för vaccination, bedömer SHVS din situation och du får en bedömning av din
lämplighet för praktiken.
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Lämplighet enligt självbedömningsformuläret

Jag har fyllt i självbedömningsformuläret enligt de uppgifter jag har tillgång till. Jag intygar att
jag uppfyller kraven som lagen om smittsamma sjukdomar 48§ ställer om skydd mot smitt‐
samma sjukdomar vid arbete i utrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso‐
och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för
allvarliga följder av smittsamma sjukdomar.

Personbeteckning
Datum och ort
Underskrift och namnförtydligande

Uppvisa vid behov detta formulär på din praktikplats.

