
35
.1

09
3s

 Å
b

o 
st

ad
3.

20
18

Hälsotjänster
Enheten för patientsäkerhet och bekämpning 
av infektioner

Utredning av arbetstagares 
vaccinationsskydd

Granskad 15.2.2018 Jutta Peltoniemi
tf. överläkare,
ansvarig läkare
för smittsamma sjukdomar

Tuija Kaasinen
överläkare vid
Arbetshälsogården

Välfärdssektor

Lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016 48 §: Från och med 1.3.2018 får personer som har ett bristfälligt 
vaccinationsskydd bara av särskilda skäl arbeta i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom social-
vården och hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga 
följder av smittsamma sjukdomar.

Personer som är utsatta för allvarliga följder  av smittsamma sjukdomar är till exempel:
• patienter vars försvarssystem är märkbart försvagat på grund av sjukdom/behandling av sjukdom
• barn under ett år
• personer som har fyllt 65 år
• gravida

Arbetstagare och studerande som deltar i arbetspraktik som vårdar personer  som är utsatta för all- 
varliga följder  av smittsamma sjukdomar ska ha:

1) skydd mot mässling och vattkoppor, antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom
2) skydd mot influensa via vaccination
3) dessutom ska de som arbetar med spädbarn ha vaccinationsskydd via vaccination mot kikhosta

Frågor

Anvisning för hur frågorna  ska besvaras

Besvara frågorna om ditt eget vaccinationsskydd och skicka uppgifterna till företagshälsovården (fråga din chef 
om kontaktuppgifterna) eller lämna den ifyllda blanketten i ett slutet kuvert till din närmsta chef som skickar blan-
ketten för din räkning till företagshälsovården. Om du inte har en företagshälsovård ska du ta med dig den ifyllda 
blanketten till hälsostationen. Studerandehälsovården har en egen blankett. Du kan utreda tidigare vaccinations-
uppgifter med hjälp av ditt vaccinationskort eller på de hälsovårdsstationer eller
skol- och studerandehälsovården i de kommuner där du har bott.

1.  Mässling

Jag har haft mässling

Om du inte har haft mässling,
har du fått två (2) doser mässlings- eller MPR-vaccin med minst sex (6) månaders 
mellanrum?

Ja Nej Jag vet inte

Vaccination mot mässling upptogs i vaccinationsprogrammet 1975. Personer som är födda i övergången mellan 
1960–70-talet har inte nödvändigtvis haft mässling eller vaccinerats mot mässling. De som är födda efter 1975 har 
vaccinerats mot mässling inom det nationella vaccinationsprogrammet

Namn 

Arbetsuppgift

Verksamhetsställe eller avdelning

Chef

Personbeteckning 
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2.  Vattkoppor

Har du haft vattkoppor? 

Om du inte har haft vattkoppor,
har du fått två (2) doser med vaccin mot vattkoppor med minst tre (3) månaders 
mellanrum?

3. Influensavaccin

Jag har tagit influensavaccin

Jag vet att jag behöver en influensavaccineringen varje år och jag kommer att se 
till att jag tar vaccineringen

5.  Hepat B vaccin

(hör inte till lagen om smittsamma sjukdomar, utan arbetstagarens skydd säkerställs)

Jag har fått 3 doser hepatit-B-vaccin

4.  Vaccinering mot kikhosta

Den här frågan besvaras endast av personer som fortgående arbetar med spädbarn
Jag arbetar i huvudsak med barn under ett (1) år  

Jag har fått vaccinering mot kikhosta under de senaste fem (5) år.

Vaccinering mot kikhosta är kombinerad med vaccineringen mot stelkramp och difteri 
(dtap) och kan ges tidigast två (2) år efter föregående stelkrampsvaccinering. Tidigare 
vaccinerades främst barn och unga mot kikhosta och det sista vaccinet mot kikhosta 
inom ramen för det nationella vaccineringsprogrammet ges åt personer i ca 14-årsål-
dern. I fortsättningen vaccineras mot kikhosta med fem (5) års mellanrum.

Ja Nej Jag vet inte

Tidpunkten för den sista vaccineringen mot stelkramp-difteri år 

Jag samtycker till att företagshälsovården kan lämna uppgifter om min lämplighet för arbetet till min chef. 
Hälsouppgifter utlämnas inte.

__________ / __________ 20 __________

__________ / __________ 20 __________

Arbetstagarens underskrift

Tilläggsinformation: Arbetshälsogården i Åbo, tfn 02 267 9000
Blanketten arkiveras hos företagshälsovården, den returneras inte till arbetsplatsen.

Företagshälsovårdens anteckningar:
Vaccinationsskyddet överensstämmer med lagen om smittsamma sjukdomar
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