SAMTALSMALL

2020-03-26
Region Kronoberg
Primärvård

Samtalsmall för hälsoundersökning
av asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare
Information ska ges om sekretess, om att hälsosamtalet inte påverkar asylprocessen och att man har rätt till
tolk

Allmänna frågor
Undersökningsdatum: …………………….. Plats: ……………………………………………………………………
1.

Patient ID

Namn (efternamn, förnamn): ………………………………………………………………………………………......
Telefonnummer:…………………………samtycke till SMS-påminnelse:………… tel till god man: ……………..
Födelsedatum: …………………………….…………….LMA-nummer: …………………………..…………………
Kön (m/k/x) ………..
Längd: …………………………………………………………. vikt: …………………………………………………..
2.

Ursprung och ankomst

Hemland: …………………………………………………………………………………………………………………
Språk: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Ankomst till Sverige: ……………………………………… avfärd hemlandet (år-månad):………………………...
Flyktväg (inkl. flyktingläger): ……………………………………………………………………………………………
Nutritionsstatus: ……………………………………………………………………………………………………..…..
Tidigare bostadsort i Sverige: ………………………………………………………………………………………...
3.

Social situation

Familjeförhållanden: …………………………………………………………………………………………………….
Anhöriga i Sverige?............................................................................................................................................
Ensamkommande barn: Ja

Nej

Övrig familj, släkt – vilket land befinner de sig i? ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………
Nuvarande boende?.................................. ………………………………………………………………………...…
4.

Yrke och utbildning

Antal år i skola?: ……………………………………….….Kan läsa/ skriva? ……………………………………….
Sysselsättning/ yrke: …………………………………………………………………………………………………….

Somatisk hälsa
Samtalsmall för
hälsoundersökning_20161110
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5.

Sjukdomshistoria

Tidigare vård på sjukhus (när-var-vad): ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tidigare sjukdomar (inkl kroniska sjukdomar, malaria): ……………………….……………………………………
Ärftlighet/ sjukdomar i släkten: …………………………………………………………………………………………
Funktionsnedsättningar: ………………………………………………………………………………………………..
Nuvarande mediciner: …………………………………………………………………………………………………..
Allergier: ………………………………………………………………………………………………………………….
Länk till blankett om varaktig vård 1
6.

Infektioner och smittskydd

Tidigare vaccinationer: ………………………………………………………………………………………………….
Vaccinationsintyg:

ja

nej

Vaccinerad mot tuberkulos:

ja

nej

Vaccinationsärr:

hö arm

otydligt

Fått/ gett blodtransfusion:

ja

nej

Genomgången TBC?

ja

nej

vä armt

inget ärr

PPD: …………………………… tid för avläsning: …………………………………….
Quantiferontest
-

Egna symtom: (hosta, feber, nattliga svettningar, svullna lymfkörtlar, viktnedgång >5 kg på 6 mån):

……………………………………………………………………………………………………………………………
-

Kontakt med andra.

ja

nej

Fyll i hälsodeklaration för tuberkulos (finns i Cambio Cosmic)
7.

Livsstil

Sömn: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Hur är aptiten? …………………………………………………………………………………………………………...

Alkohol:

ja

nej

Tobak:

ja

nej

Droger (inkl khat): ja

nej

cigaretter per dag…….

Daglig motion: ……………………………………………………………………………………………………………

1

Blanketten ska fyllas i för personer där vårdbehovet beräknas vara varaktigt. De personer som
vid ankomst till Sverige som beräknas ha vårdbehov överstigande tre år.
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8.

Hälsobesvär

Hjärta, kärl: ……………………………………………………………………………………………………………….
Syn, hörsel: ………………………………………………………………………………………………………………
Mun, svalg inkl tandstatus: ……………………………………………………………………………………………..
Smärta: …………………………………………………………………………………………………………………...
Sår, eksem : …………………………………………………..…………………………………………………………
Tarmfunktioner (diarré, obstipation): …………………………………………………………………………………..
Urinfunktioner (hematuri, enures): …………………………………………………………………………………….
Blodtryck: ………………………………………………… Hb: ………………………………………………………
9.

Kvinna

Pågående graviditet: …………………………………… senaste menstruation: …………………………………
Hur många dagars menstruation? ……………………. antal graviditeter? ………………………………………..
Preventivmedel: ………………………………………………………………………………………………………….
Kvinnlig omskärelse: …………………………………………………………………………………………………….
10. Barn
Inskriven på BVC:

ja

nej

Samtycke BVC

ja

nej

Samtycke skolhälsovården

ja

nej

Kontakt med tandvård……………

ja

nej

Mardrömmar, sömnsvårigheter:

ja

nej

Om ja, är det något som
återkommer ofta eller alltid?

ja

nej

Psykisk hälsa
11. Behov

Har du under senaste veckan känt dig
-nedstämd, ledsen, orkeslös?

ja

nej

-orolig, retlig, ångestladdad, livrädd ja

nej

-mer stressad än vanligt

nej

ja

Finns personer för stöd och samtal i närheten?

ja

nej

kidnappning, misshandel, våldtäkt, fängelse, krig/strid? ja

nej

Har du bevittnat eller utsatts för våld, tortyr, förföljelse,

………………………………………………………………………………………………………………………….…
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……………………………………………………………………………………………………………………………..
Är din oro hanterbar?

ja

nej

Avslutning
12. Information
Informera om hur man söker vård och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.
-

1177 Vårdguiden på telefon

-

1177 Vårdguiden på webben, New in Sweden, languages (visa i toppmenyn)

-

Tandvård

-

Vårdcentralen

-

Nödsituation, ring 112

-

Asylinfo på olika språk kan beställas via Weblord av vårdpersonal
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