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ANVISNING OM CORONAVIRUSVACCINATIONER FÖR STUDERANDE SOM 
KOMMER TILL HUS FÖR ARBETSPRAKTIK 

 
Denna anvisning gäller studerande som deltar i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) arbetsprak-
tik och deras läroanstalter. Innan arbetspraktiken inleds ska den studerande i god tid, senast 2 månader 
innan arbetspraktiken inleds kontrollera vaccinationsskyddet enligt gällande anvisning inom HUS!  
 
Vad gäller coronavirusvaccinationer förutsätter vi att de studerande har ett motsvarande vaccinationsskydd 
som de anställda vid arbetspraktikenheten. Vaccinationerna är frivilliga. I början av arbetspraktikperioden 
kontrolleras den studerandes skydd mot coronavirussjukdom (vaccinationer eller sjukdom) under den första 
dagen.  
 
Den studerande ska se till att nedanstående villkor om skydd uppfylls (om det inte finns kontraindikationer 
för vaccinet) minst 2 veckor innan arbetspraktikperioden inleds: 

 Har fått 2 doser av coronavirusvaccin och det har gått minst en vecka sedan den senaste dosen ELLER 
 Har tidigare haft en coronavirusinfektion och har fått en vaccindos från vilken det har gått minst en 

vecka ELLER 
 Har haft en coronavirusinfektion mindre än 6 månader sedan och har inte vaccinerats tidigare. Då ska 

man kunna uppvisa på begäran ett positivt testsvar på sjukdom som har bekräftats i laboratorium och 
datum för provtagning. Om det har gått 6 månader innan arbetspraktiken inleds ska en vaccindos tas 
så att det har gått minst en vecka innan praktiken inleds. Om det har gått 6 månader under praktikpe-
rioden ska man komma överens med chefen om fortsättningen för praktiken eller tillräckliga försik-
tighetsåtgärder. Se närmare på THL:s webbplats ”Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccine-
ringen?”. 

 
Om man inte kan garantera ett skydd mot coronavirussjukdomen, agerar man i fråga om den studerande som 
om skyddet inte vore i ordning och bedömer om den studerande utgör en smittorisk för patienten/klienten, 
andra anställda eller studerande. På basen av bedömningen kan man överväga att annullera arbetspraktikpe-
rioden och/eller flytta den till en annan tidpunkt så att det inte uppstår en smittorisk i enlighet med praktik-
avtalen mellan HUS och läroanstalterna (Force majeure). På grund av patientsäkerheten är detta aktuellt till 
exempel vid enheter som behandlar patienter med kraftig immunbrist och hematologiska sjukdomar samt 
transplantationspatienter. Ett bristfälligt skydd mot coronavirussjukdom vid enheter som vårdar misstänkta 
eller bekräftade coronaviruspatienter medför ur arbetssäkerhetssynpunkt en sjukdomsrisk för den studerande. 
Enhetens chef diskuterar vid behov med den kliniska läraren avseende de ovan nämnda situationerna. 
 
Tillägg 1 november 2021 gällande studerande som redan deltar i arbetspraktik: 
Skyddet mot coronavirussjukdom hos studerande som redan deltar i arbetspraktik vid enheter som har pati-
enter med immunbristpatienter med kraftigt immunbrist och hematologiska sjukdomar samt transplantat-
ionspatienter samt misstänkta eller bekräftade coronaviruspatienter kontrolleras omedelbart. Om dessa 
studerande har ett bristfälligt vaccinationsskydd (se förteckningen ovan över fullt skydd) avbryts praktikperi-
oden. Man strävar efter att flytta den studerandes arbetspraktikperiod till en tidpunkt då vaccinationsskyd-
det mot coronavirus är ändamålsenligt. I andra enheter bedömer chefen från fall till fall om arbetspraktiken 
fortsätter.  



                                                   1 november 2021 
  

 
 
All personal inom HUS, inklusive studerande, rekommenderas ta coronavirusvaccin. Vi ber dig vänligen be-
svara frågorna nedan och ta med dig blanketten till arbetspraktikperioden. 
 
Coronavirusvaccin (Covid-19): 

□ Jag har fått 3 vaccin, datum (ges endast till särskilda grupper): _____________ 
□ Jag har fått 2 vaccin, datum: ________________ 
□ Jag har fått 1 vaccin, datum: ________________ 
□ Inget vaccin 

 
Har haft coronavirusinfektion (Covid-19) 

□ Ja, datum för positivt testsvar: ________________ 
□ Nej 

 
Om du har brister i ditt skydd, dvs.  

 du har inte fått en enda vaccindos mot coronavirus eller  
 du har fått endast en vaccindos och inte haft coronavirussjukdom eller  
 du har inte haft coronavirussjukdom inom mindre än 6 månader (utan coronavirusvaccin) 

ber vi dig vänligen att informera din arbetspraktikenhet senast 2 veckor innan din arbetspraktik inleds. 
Om den studerande har symtom på en eventuell smittsam sjukdom får han eller hon inte inleda sin arbetsprak-
tikperiod innan orsaken till symtomen utreds. 
 
Om du behöver ett coronavirusvaccin eller om du har kontraindikationer mot vaccinet ska du kontakta hälso-
vårdaren vid studerandehälsovården.  
 
□ Jag ger mitt samtycke till att HUS kan hantera uppgifterna som jag angett för att bedöma min lämplighet att 
arbeta inom enheter där man enligt medicinsk bedömning vårdar klienter eller patienter som riskerar att 
smittsamma sjukdomar medför allvarliga konsekvenser. 


