
 

 

Coronaaktuellt för 
studeranden inom ÖVPH 
 
 

 

Vaccinationsskydd 

Studeranden förutsätts ha samma vaccinationsskydd som personal, dvs. tre vaccindoser. 

 

För att skydda klienter och patienter inom social- och hälsovården från covid-19 (klient- och 

patientsäkerhet), kan arbetsgivaren av arbetstagare eller studerande på praktik förutsätta 

skydd i enlighet med § 48a i lagen om smittsamma sjukdomar (lagen i kraft 1.1.2022-

31.12.2022). 

 

Coronavaccinskydd kan förutsättas av alla anställda och studerande som arbetar i direkt 

klient- och patientarbete samt anställda som arbetar i samma utrymmen där klienter eller 

patienter vårdas och betjänas. Att vara i närkontakt är förknippad med en smittorisk för 

klienter eller patienter som är i riskgrupp för allvarliga former av sjukdomen covid-19. Med 

närkontakt avses situationer där personerna vistas i samma utrymme och kontakten inte är 

kortvarig. Upprepade kortvariga kontakter kan också utgöra en smittorisk. Skolorna ser till att 

studerande har informerats om skydd i enlighet med §48a i lagen om smittsamma sjukdomar 

förutsätts för att kunna genomföra praktiken. 

 

Studeranden ska printa ut coronaintyget från Mina Kanta-sidorna (finns som pdf-fil) och ge 

det till förmannen eller annan ansvarsperson utsedd av förmannen (t ex. kvällsskift och 

veckoslut) på sin första praktikdag. 

 

Skyddet ska i första hand skaffas genom vaccination och förmannen har rättighet och 

skyldighet att kontrollera vaccinationsskyddet före praktiken kan börja. 



 

 

Studerande kan påvisa sin lämplighet på följande sätt (dvs. att studerande har ett fullgott 

skydd): 

 

Studerande ska ha två doser vaccin och den rekommenderade boosterdosen 

(vaccinationsskyddet är i ordning). Gäller personer över 18 år. 

✓ THL rekommenderar en tredje vaccindos för alla som fyllt 18 år, för 12–17-åringar som tillhör 

riskgrupperna och för personer som fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar. Även 

andra 12–17-åringar kan få en tredje vaccindos om det är nödvändigt av särskilda skäl. 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-

coronaviruset-covid-19/vacciner-och-coronaviruset/din-coronavaccination-hur-varfor-och-

nar- 

✓ Två vaccindoser och genomgången coronasjukdom. 

 

✓ En vaccindos och genomgången coronasjukdom (bekräftats med laboratorieprov) 

under de senaste sex månaderna (tidsbegränsad lämplighet), men 

vaccinationsskyddet är inte tillräcklig. → den andra vaccindosen tas 4–6 månader efter 

genomgången sjukdom. 

 

✓ Studerande har genomgått en laboratoriebekräftad coronasjukdom under de senaste 

sex månaderna (tidsbegränsad lämplighet). → Vaccinationsprogrammet ska påbörjas 

inom 4–6 månader 

 

 

 

Symtom som kan förknippas med coronavirus och testning 

Studeranden ska stanna hemma om man upptäcker symtom som kan förknippas med 

coronavirus. Social- och hälsovårdsanställda och studeranden, med undantag av 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vacciner-och-coronaviruset/din-coronavaccination-hur-varfor-och-nar-
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personalen/studeranden på centralsjukhuset, dialysenheterna, inom första vården och 

jourmottagningarna, ska i första hand använda ett hemtest när man uppvisar symtom. 

Det är viktigt att stanna hemma genast när man uppvisar symtom. Social- och 

hälsovårdsanställda och studeranden ska isolera sig (dvs. stanna hemma) efter ett positivt 

provresultat i sju (7) dygn från de första symtomen. Ett positivt hemtest kan verifieras med 

ett officiellt test som tas inom hälso- och sjukvården om det är nödvändigt. 

Studeranden som är symtomfria behöver inte testa sig före praktikperioden börjar, ej heller 

studeranden som kommer från utlandet. 

 

Maskrekommendation 

Maskrekommendationen för social- och hälsovårdspersonal är i nuläget i kraft till sista augusti 

2022, denna förlängs vid behov. 
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