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Hälsodeklarationer och vaccinationer för studerande som ska
ut på LIA/APL under vintern/våren 2019.
Regler för de studerande som ska göra praktik i vårdtagarnära verksamhet inom
sjukvården har skärpts. Skärpningen innebär att studerande inom vård- och
omsorgsområdet ska kunna uppvisa en hälsodeklaration samt ett hälsointyg som
visar vilken grad av immunisering eleven har eller kunna bevisa att de före sin
praktik fått erforderliga vaccinationer.
Huddinge kommun (Vux Huddinge) har sedan i höstas tecknat ett avtal med sin
företagshälsovård, Feelgood, för att göra det möjligt för alla
vårdstuderande/medicinska sekreterare att få sina hälsodeklarationer/hälsointyg
och vaccinationer genomförda av dem. Detta avtal har förlängts till sommaren
2019. Eleverna är i första hand hänvisade till Feelgoods mottagning i Huddinge
centrum.
Utbildningsanordnarens ansvar
Det är viktigt att den studerande informeras om att de måste tillse att få sin
hälsodeklaration, hälsointyg och de vaccinationer den enskilda behöver före sin
praktik. Risken är annars att den planerade praktiken går om intet. Det är därför
också mycket viktigt att ni som utbildningsanordnare så snart som möjligt
kontaktar samtliga studerande som har en studieplanering som innebär att de ska
ut på praktik och som berörs av dessa krav.
Leverantör av utbildning måste även lämna över en lista med namn och
personnummer på era vård- och omsorgsstuderande så att Feelgood vet vilka
individer som har rätt att kontakta dem under vintern/våren och få dessa uppgifter
utförda. På listan ska det framgå att ni är utbildningsanordnare och att ni
samarbetar med Huddinge kommun.
I de flesta fall kommer det antagligen att behövas ett besök på mottagningen för
att fastställa vilken grad av immunisering den studerande har sedan tidigare. Det
är då ofta förenat med provtagning på den studerande. När resultatet fastställts för
den studerande bokas en ny tid för eventuell kompletterande vaccinering.
Säker e-post
För att ni ska kunna skicka personuppgifter på de studerande så ska ni kontakta
Feelgood – tel. nr 08-400 006 , månd-fred kl. 08:00-17:00. Feelgood skickar då ut
ett e-brev till den på skolan som ska skicka uppgifterna om de studerande till
Feelgood. Denna e-post innehåller information och ger er på det sättet tillgång till
en helt säker överföring (krypterat).
Kostnader och fakturering
Kostnaderna för hälsokontroller, hälsointyg och vaccinationer kommer att
faktureras Huddinge kommun (Vux Huddinge)
HUDDINGE KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

Post 141 35 Huddinge
Besök Patron Pehrs väg 6

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

2 (2)

Feelgood kommer att föra lista över vilken anordnare den studerande går sin
utbildning hos och vilka insatser som genomförts. Det kan se väldigt olika ut från
en studerande till en annan när det gäller vilka vaccinationer som den studerande
behöver.
För de elever som redan genomfört en hälsoundersökning kommer ingen
retroaktiv ersättning kunna betalas ut.
Kontakta berörda studerande
Leverantör av utbildning ansvarar för att sprida informationen till berörda elever
om att de måste ta en kontakt med Feelgood, om detta inte redan genomförts, för
att få genomföra sin hälsokontroll, eventuell provtagning samt vaccinering, och att
de om detta inte görs riskerar praktikplatsen.
Kontaktinformation för de studerande
Tidsbokning sker via Huddinge kommuns tel. nr 08-400 006 43, måndag –fredag
08.00-17.00.
Feelgood kan inte garantera att alla studenter ges möjlighet att göra
hälsoundersökning på enheten i Huddinge. De erbjuder tid på den enhet som vid
varje enskilt tillfälle har lediga tider. Studenter kommer att ges möjlighet att
genomföra hälsoundersökning på någon av enheterna i Stockholms City,
Marievik, Huddinge, Solna eller Kista.
Underlag inför besöket
Den studerande måste av er få (fysiskt eller digitalt) de blanketter som utgör
hälsodeklarationen respektive hälsointyget. Hälsodeklarationen ska den
studerande fylla i inför besöket så långt den är möjligt, (ex-vis vilka sjukdomar
man känner till att man haft, m.m.). Dessa båda blanketter bifogas detta brev.
Eventuella frågor från er eller era studerande kan ställas till Feelgood direkt.
Vänliga hälsningar/
Jonas Vig
Rektor
08-535 311 06
Vux Huddinge
Barn- och utbildningsförvaltningen
Huddinge kommun
141 85 Huddinge
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