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Förslag till en Nationell handlingsplan för att utrota mässling och röda hund (Dnr 3.2-
2479/2013). Remissvar från Svensk Förening för Vårdhygien. 
 
Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) stödjer det övergripande målet att mässling och 
röda hund ska utrotas, liksom samtliga åtgärder som föreslås i anslutning till de fyra 
strategiska områdena. 
 
Vi vill dock föreslå kompletterande åtgärder och förtydliganden av föreslagna åtgärder, som 
kan minska risken för vårdrelaterad smitta av mässling och röda hund, såväl till vårdpersonal 
som till patienter. 
 
Vaccinationstäckning 

Hälsodeklaration med frågor om vaccination och genomgången sjukdom ska fyllas i av alla 
som börjar på en utbildning inom vårdområdet, såväl inom gymnasieskolan (t.ex. vård- och 
omsorgsprogrammet) som YH-utbildningar och högskolans grund- och vidareutbildningar. 
De som är osäkra på sin immunitet ska erbjudas immunitetsprövning. Vaccination ska 
erbjudas dem som saknar immunitet. Skolhälsovården respektive studenthälsovården åläggs 
ansvaret för dessa åtgärder. 
 
Samma åtgärder (hälsodeklaration, immunitetsprövning, vaccination) ska genomföras vid 
varje nyanställning inom vård och omsorg samt tandvård oavsett arbetsgivare. Åtgärden gäller 
såväl vårdpersonal som administrativ och servicepersonal (t.ex. lokalvårdare, vaktmästare, 
tekniker/hantverkare). Arbetsgivaren har ansvar för att detta genomförs inom ramen för 
företagshälsovården. Den vårdgivare som anlitar entreprenör för att utföra visst arbete har 
ansvar för att även entreprenörens personal omfattas av åtgärderna. 
 
Samma åtgärder (hälsodeklaration, immunitetsprövning, vaccination) ska genomföras för 
redan anställd personal inom vård och omsorg samt tandvård med en bortre gräns för när detta 
ska vara genomfört, t.ex. 31 december 2015. 
 
Ovanstående stöds av Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, över-  
känslighet (AFS 2005:1/2012:7) och ett konsekvent genomförande måste säkerställas genom 
information till berörda. De uppgifter som genom hälsodeklaration eller immunitetsprövning 
kommer fram om tidigare vaccination i annat land ska kunna föras in i det nationella 
vaccinationsregistret. 
 
Den på sid. 19 föreslagna uppföljningen från Arbetsmiljöverket och IVO ska förutom 
arbetsmiljö- och vårdhygienrutiner också gälla lokalmässiga förutsättningar (se nedan under 



 

  

Riskgrupper) och att särskilt vaccinationsprogram för studenter och anställda inom vård och 
omsorg samt tandvård finns och efterföljs. 
 
Riskgrupper 

Vid alla mottagningar för barn och vuxna, såväl inom primärvården som sjukhusvården och 
andra vårdformer såsom ”närsjukvård” samt inom tandvården, ska patienter med feber, 
luftvägssymptom eller utslag tas direkt till ett eget rum för undersökning och behandling. 
Detta gäller såväl vid akuta som planerade besök. Det är vårdgivarens skyldighet att se till att 
vårdens lokaler och organisation uppfyller detta krav.  
Inom den slutna vården i varje landsting ska finnas ett tillräckligt stort antal enkelrum med 
specialventilation för att kunna vårda patienter med säkerställd och misstänkt mässling 
(antalet rum måste också tillgodose behovet för vård av patienter med tuberkulos och annan 
luftburen smitta). 
Ovanstående stöds av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Tandvårdslagen (1985:125) och 
Patientsäkerhetslagen (2010:659). 
 
Smittspårning och utbrottshantering 

Smittskyddsläkaren i varje landsting/region ska upprätta en regional plan för hantering av 
utbrott av mässling och röda hund. Planen ska utarbetas i samarbete med den/de 
vårdhygieniska enheter som finns inom landstinget/regionen. Planen ska innehålla alla de 
komponenter som behövs för att begränsa smittspridningen och vårda de sjuka. 
Detta stöds av Smittskyddslagen (2004:168). 
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