
 

 

 

 

Prioriterad vaccination inför VFU från och med maj månad 

  

Under en tid så har vaccinationen pausats för er studenter. 

Nu har vi fått besked från ansvarig på Regionen om att det kommer att återupptas en mycket 

begränsad vaccination av vård och omsorgspersonal inom somatisk slutenvård eller 

kommunal vård med långvarig nära kontakt med riskgrupper. Detta inkluderar då också 

studenter som ska ha VFU inom dessa specifika verksamheter, men inte studenter som ska ha 

sin praktik inom övriga verksamheter.  

Regionen meddelar att detta alltså avser studenter som på daglig basis deltar i omvårdnad 

(eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt) av personer med hög risk att utveckla 

allvarlig sjukdom. Vaccinering av övriga inom vård och omsorg anses inte påverka risken för 

att de med hög risk för allvarlig sjukdom ska smittas och dessa ingår därför inte i 

prioriteringen.  

Besked från Regionen är att man liksom tidigare i den här prioriteringen alltså inte väger in 

den risk för smitta man eventuellt utsätts för som personal (eller jämställd). 

I praktiken innebär detta att studenter som ska vara i vården på en somatisk 

slutenvårdsavdelning för vuxna eller inom kommunal vård och omsorg (för äldre eller LSS) 

ska få ett intyg, men inte de som praktiserar i öppenvården, i tandvården, på labb, på röntgen, 

inom psykiatrin, inom barn och ungdomsmedicin, inom primärvården m.fl. 

De som sedan tidigare erhållit intyg, men inte ska praktisera i ovan nämnda grupper ska inte 

vaccineras. 

Då du har fått ett intyg kan du därefter bokar in dig för vaccination via en vårdcentral. Intyget 

är enbart giltigt för vaccination inom Region Jönköpings Län. Det är viktigt att du inte bokar 

in dig tidigare än två veckor före planerad VFU. Skydd uppnås ca 3 veckor efter den första 

dosen vaccin.  

Beslut av vilket vaccin som används är taget av ansvariga och kan i dagsläget inte påverkas. 

Observera att ditt intyg ses som en värdehandling och ska inte ska spridas eller publiceras.  

Denna information kom till Hälsohögskolan från, inom området, ansvarig på Regionen. 
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