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Beslut om Rutiner för vaccination av studenter vid 
Medicinska fakulteten  

Beslut 
Linköpings universitet (LiU) beslutar att ”Rutiner för vaccination av studenter vid 
Medicinska fakulteten” med bilaga ”Vaccinationsprogram för studenter vid 
Medicinska fakulteten” ska träda i kraft den 1 februari 2021 (se bilaga).  
 
Beslutet ersätter tidigare beslut ”Hanteringsordning vaccinationsprogram” den 6 
september 2018 (dnr LiU-2018-02580) samt ”Vaccinationsprogram för studenter 
vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, revidering 2017-09-04” (dnr 
LiU-2017-02665). 
 
Beslutet ska föras in i LiU:s regelsamling. 

 
Skäl till beslut 
Nuvarande rutiner och vaccinationsprogram har setts över och huvudsakligen 
justerats enligt följande: 
 

• Sammanslagning av tidigare hanteringsordning och 
vaccinationsprogram. 

• Tillägg om vaccin mot vattkoppor 
• Uppdatering av lista på berörda program 

 
Handläggningen av beslutet 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten vid 
dess sammanträde denna dag efter föredragning av prodekan Malin Lindqvist 
Appell. I beslutet har deltagit ordföranden dekanus Lena Jonasson, ledamöterna 
Anna Strömberg, Malin Lindqvist Appell, Laura Korhonen, David Engblom, Jonas 
Bonnedahl, Patrik Rytterström, Eva Uebel, Katarina Hedin, Mats Ulfendahl samt 
studentrepresentanterna Anna Larsen, Filip Thuvander och Tove Törnqvist. Vidare 
hart närvarat ersättarna Charlotta Enerbäck, Annika Lindh Falk, Tino Ebbers, 
Maria Lerm, Michelle Chew, Said Havarinasab, personalföreträdarna Christina 
Ekerfelt och Maria Hugo-Lindén, prodekan Anders Fridberger, kanslichef Anette 
Philipsson samt fakultetsstyrelsens sekreterare Nico Rönnberg. 
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I beredningen av ärendet har även utbildningsledarna Kerstin Levin och Kajsa 
Holmgren Peterson deltagit. 
 
Redaktionen för regelsamlingen har granskat beslutets form. 
 
 

    
 
 

 

Sändlista 
Fakultetsstyrelsen 
Fakultetsledning 
Medfak-kansliet 
Redaktionen för regelsamlingen 
Studentenheten 
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Vaccinationsprogram för studenter vid Medicinska 
fakulteten 

Information om vaccination 
Programansvarig ansvarar för att studenterna delges information om 
vaccinationsprogrammet, rutiner och frågeformulär för studentvaccination vid 
lämpligt tillfälle under början av termin 1. Programansvarig ansvarar för att 
kontakta vaccinationsmottagningen för att boka in tid med dem för att komma och 
informera studenterna om vaccinationerna, om programmet så önskar. 
Programansvarig ansvarar för att påminnelse om erbjudande av vaccination och 
vaccinationsprogrammet skickas ut till studenterna vid lämpligt tillfälle. 
Vaccinationsprogrammet ska finnas tillgängligt på lärplattformen Lisam. 
Information om vaccinationsprogrammet och rutiner kan med fördel även läggas in 
i studiehandledning eller liknande.  
 
Tillvägagångssätt 
Studenterna ges tillgång till dokumentet Frågeformulär studentvaccination. Denna 
bör studenten fylla i inför sitt besök på vaccinationsmottagningen. Vaccination sker 
efter tidsbeställning. Studenten tar själv kontakt med vaccinationsmottagningen för 
tidsbeställning  https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-
vard/kontaktkort/Vaccinationsmottagningen-US-Infektionskliniken/ 
 
Omfattning 
Vaccinationsprogrammet omfattar studenter vid följande utbildningar: 
 

• Arbetsterapeutprogrammet 
• Barnmorskeprogrammet, 
• Biomedicinska analytikerprogrammet 
• Ettårig kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen 
• Fysioterapeutprogrammet 
• Kandidatprogrammet i experimentell och industriell biomedicin 
• Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk 

examen  
• Logopedprogrammet 

https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-vard/kontaktkort/Vaccinationsmottagningen-US-Infektionskliniken/
https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-vard/kontaktkort/Vaccinationsmottagningen-US-Infektionskliniken/
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• Läkarprogrammet 
• Masterprogrammet i genetisk vägledning 
• Masterprogrammet i medicinsk vetenskap  
• Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 
• Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska 
• Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen  
• Sjuksköterskeprogrammet 
• Specialistsjuksköterskeprogrammen 

 
Beslut om vilka vaccinationer studenter erbjuds ska baseras på riskbedömning 
enligt Socialstyrelsens direktiv. På flera kliniker där verksamhetsförlagd utbildning 
genomförs rekommenderar verksamheten att studenten är vaccinerad mot vissa 
sjukdomar. 
 
Vaccinationerna bör påbörjas under termin 1. 
 
I samband med erbjudande av provtagningar skall konsekvenserna av eventuella 
fynd förklaras. 
 
Läkarprogrammet, programmet för kompletterande utbildning för 
läkare med utländsk examen, sjuksköterskeprogrammet, 
barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen samt 
masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska erbjuds 
vaccination mot hepatit B, vattkoppor (seronegativa) och vid behov komplettering 
av grundskydd mot difteri (4 doser), tetanus (4 doser), polio (4 doser) och MPR (2 
doser). Påfyllnadsdos mot difteri och tetanus erbjuds om det gått mer än 20 år 
sedan den fjärde dosen gavs. 
 
Biomedicinska analytikerprogrammet, ettårig 
kompletteringsutbildning till biomedicinsk analytikerexamen och 
kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk 
examen erbjuds vaccination mot hepatit B, vattkoppor (seronegativa) och vid 
behov komplettering av grundskydd mot difteri (4 doser), tetanus (4 doser), polio (4 
doser) och MPR (2 doser). Påfyllnadsdos mot difteri och tetanus erbjuds om det gått 
mer än 20 år sedan den fjärde dosen gavs. En femte (bosterdos) av poliovaccin 
erbjuds. 
 
Kandidatprogrammet i experimentell och industriell biomedicin och 
masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap erbjuds 
vaccination mot hepatit B och vid behov komplettering av grundskydd mot difteri (4 
doser), tetanus (4 doser), polio (4 doser) och MPR (2 doser). Påfyllnadsdos mot 
difteri och tetanus erbjuds om det gått mer än 20 år sedan den fjärde dosen gavs. 
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Arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet, 
logopedprogrammet och masterprogrammet i genetisk vägledning 
erbjuds vaccination mot vattkoppor (seronegativa), vid behov komplettering av 
grundskydd mot difteri (4 doser), tetanus (4 doser), polio (4 doser) och MPR (2 
doser). Påfyllnadsdos mot difteri och tetanus erbjuds om det gått mer än 20 år 
sedan den fjärde dosen gavs. 
 
Masterprogrammet i medicinsk vetenskap erbjuds 
vaccinationer efter överenskommelse med programansvarig. 
 
Hepatit B 
I paketet ingår kontroll av anti-HBs titern efter avslutad vaccination mot hepatit B. 
Hepatit A-vaccin ingår inte i programmet. Om studenten vill ha Twinrix istället för 
hepatit B-vaccination får de själva stå för merkostnaden. 
 
Vaccination mot tuberkulos 
Enligt Folkhälsomyndigheten bör BCG-vaccination övervägas inför arbete i utsatta 
miljöer utomlands (t.ex. inom sjukvård, i flyktingläger eller fängelser). Studenter 
som planerar praktik i utsatta miljöer utomlands skall vända sig till 
vaccinationsmottagningen helst 3 månader före utresa för bedömning om BCG 
vaccination skall ges. 
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