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Information om hälsointyg till elever som studerar till undersköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård eller psykiatri
Elever inom vuxenutbildningen som studerar till undersköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård eller psykiatri ska göra arbetsplatsförlagt lärande (apl) inom sjukvården. För att kunna göra apl
inom sjukvården måste den studerande ha ett hälsointyg. Det är den enskilde eleven som på egen
hand ansvarar för att ha gjort hälsodeklaration och införskaffat det hälsointyg som behövs för att genomföra apl:en. Det är också den enskilde eleven som står för kostnaden för hälsointyget. Är du osäker om du behöver hälsointyg, kontakta din utbildningsanordnare och din apl-plats om du har fått en.
För att underlätta hanteringen av hälsointyg har Håbo vuxenutbildning varit i kontakt med Håbohälsan som kommer att kunna hjälpa alla elever i Håbo kommun som behöver hälsointyg. Bokning av tid
görs via direktkontakt med Håbohälsan, genom att ringa 0171-855 80 och välja knappval 2 (Företagshälsan) för att boka tid. Till besöket måste ifylld hälsodeklaration tas med. Länk till hälsodeklaration:
https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/halsodeklaration/skola/halsodeklaration-vid-prao-apl-praktik.pdf
Grundpriset för ett hälsointyg är 840 kr och betalning sker med kort eller Swish vid besöket. Till det
tillkommer kostnader för ytterligare prover och ev. vaccineringar för dem där det är nödvändigt. Se
information nedan och bilagan med s.k. riskländer.
Priser för hälsointyg hos Håbohälsan
Grundpris: 840 kr (inklusive allt utom provtagning enligt nedan).
Grundpriset gäller för dem som har sitt ursprung i lågriskländer för TBC (de ”gröna” länderna i bilagan), om inte har haft kontakt med sjukvård i utomnordiskt land under de senaste 6 månaderna och
om man inte heller har någon MRSA-bärare i sin närhet.
Pris för kompletterande provtagning:
PPD: 1470 kr/st (inkluderar injicering samt ytterligare ett besök för mätning av resultat)
MRSA: 980 kr (inkluderar labbkostnad och läkares tolkning av provresultat)
Pris för vaccination:
Hepatit A+B: 490 kr
Mässling-påssjuka-röda hund: 350 kr
Difteri-stelkramp-kikhosta: 345 kr
Obs att priserna ej inkluderar sjukvårdande behandling såsom recept, remisser eller annan rådgivning.
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