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Handledning inom regionens verksamhet, våren 2022 

 

Förhållningsregler för student med symtom 

 

Om student  får symtom inför eller under VFU ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 
allmänheten följas: Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19 — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 

 

Förhållningsregler för student som är hushållskontakt till person med konstaterad Covid-19 
 
Om student, som under VFU arbetar vårdtagarnära, har en person i sitt hushåll med symtom som misstänks vara 
Covid ska hen underrätta sin handledare/VFU-ansvarig, som i sin tur kontaktar sin chef. Verksamheten bör då 
göra en riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för smittspridning, till exempel vara extra 
noga med att hålla avstånd och använda munskydd. Studenten ska provta sig med antigentest inför varje 
arbetspass under 5 dagar från att hushållskontakten insjuknade.  
 
Självtest för hemmabruk godtas, verksamheten tillhandahåller vid behov antigentest till studenter. Om studenten 
väljer att på egen hand inhandla ett självtest så bekostar regionen inte detta. Det första antigentestet kan utföras 
på arbetsplatsen, förutsatt att detta kan göras på ett smittsäkert sätt där studenten inte kommer i kontakt med 
andra personer. Efterföljande tester utförs med fördel i hemmet inför varje arbetspass. 
 
Om testet utfaller negativt kan studenten komma till VFU-platsen. Om testet utfaller positivt ska studenten stanna 
hemma och följa råd och förhållningsregler vid Covid -19, och svaret bör bekräftas med ett PCR-prov. 

Om studenten bor i ett studentboende/ korridorsboende tillsammans med en person som har konstaterats med 
covid-19 så räknas det inte till sådan kontakt som kräver dessa åtgärder. 

  

Krav på vaccination inom vissa enheter 
På vissa enheter finns krav, för såväl medarbetare och studenter, på vaccination mot covid-19 för att tjänstgöra 
eller genomföra VFU/APL (RJL 2021/2400). Beslutet gäller: 

o Onkologavdelningen med tillhörande dagvård på Länssjukhuset Ryhov 
o Hematologavdelningarna med tillhörande dagvård på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och 

Värnamo sjukhus 
o Dialysavdelningarna på Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus 
o SSIH verksamheten i Region Jönköpings län. 

 
 
Hållningssätt för gravida studenter  
 
För gravida studenter görs en individuell bedömning gällande om VFU kan genomföras inom Regionens 
verksamhet under graviditeten. Kontakt tas med studierektor Eva-Karin Hultgren eva-karin.hulltgren@rjl.se 

 
 
 
 
Eva-Karin Hultgren 
Studierektor VIL Futurum, Region Jönköpings län  
010-242 10 43 / 073-674 61 81  
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