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Arbetsgång-arbetsbeskrivning vid inledande
hälsoundersökning för asylsökande och nyanlända
flyktingar
Hälsoundersökning ska erbjudas alla asylsökande, kvotflyktingar och
anhöriginvandrare1. Det är frivilligt och kostnadsfritt. Även personer som
befinner sig i Sverige utan tillstånd (papperslösa) ska vid en längre vistelse i
landet få ett sådant erbjudande när de uppsöker sjukvården.
Syfte med hälsoundersökning:
• att uppmärksamma eventuell ohälsa
• att uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder
• att identifiera varaktig vård
• att informera om svensk hälso-och sjukvård och tandvård

Hur får vårdcentralen
information om personer
som ska hälsoundersökas?

•
•
•
•
•
•

•

Lista över nyinflyttade asylsökande som ej är hälsoundersökta, skickas ut
från Vårdstöd, kontaktperson, Carina Petersson,
carina.m.petersson@kronoberg.se
Från elevhälsa
BVC
Enheten ekonomiskt bistånd inom kommunen
Mottagningsenhet i kommun
Från anhörig
För ensamkommande barn (EKB), gode man, HVB-hem, familjehem,
socialtjänst eller elevhälsa

Förberedelser/administration Skapa reservnummer
Registrera LMA-nummer cambio cosmic (gäller asylsökande) nyanlända och
kvotflyktingar har i regel fullständigt personnummer
Skicka kallelse (finns på olika språk i Cambio cosmic) vid uteblivet besök, minst en
påminnelse.
Tänk på att adressändring inte sker automatiskt för asylsökande (eftersom de inte
finns i folkbokföringsregistret) det måste därför göras manuellt.
Viktigt att ange c/o adress när det finns och lägenhetsnummer. Om adress inte är
fullständig ring MIV:
Vid kontakt med Migrationsverket, ring servicetelefon
0771-235235 vardagar 9–15.
Boka tolk enligt lokal rutin. Skriv in tolkbehov i patientkort.

Själva hälsoundersökningen

Genomför besöket enligt samtalsmall för hälsoundersökning.
För ensamkommande barn(samma förlopp)

1

Kvotflyktingar och anhöriginvandrare ska hälsoundersökas inom ett år från det de anlände för
att ersättning ska utbetalas.
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Länk till Smittskyddets sida

Provtagning alla

HIV, hepatit B och C

Tänk på att anamnesen kan
innebära fler prover!

Fyll i Hälsodeklaration tuberkulos, finns under ”ny blankett” i cambio cosmic.
Sparas och signeras. Alltid PPD eller quantiferon-test från länder med mer än 100
fall per 100 000 invånare och år. Sätt PPD eller ta quantiferon-test. Anamnesen är
viktig vid bedömning, hur har färden till Sverige varit? Flyktingläger, lång resa med
stora umbäranden kan öka risken. Se lista över länder med hög risk för tuberkulos
Vid positiv PPD remiss till röntgen och efter röntgensvar remiss till
infektionsmottagning (för vuxna) eller barn och ungdomsmottagningen enligt
flödesschema

Provtagning vissa grupper

Rubella på fertila kvinnor (upp till 45 år)

Tänk alltid på anamnesen.
Information som framkommer
under samtalet kan betyda fler
prover.

Giardia (faecesmikroskopi) på barn 6 år eller yngre
Hb på alla barn (under 18 år)
MRB (multiresistenta bakterier, anmälningspliktig). Personer med riskfaktorer för
MRSA (t ex eksem, kroniska sår, psoriasis) screenas i samband med
hälsoundersökningen. Screena även personer som kommer ha upprepad kontakt med
svensk sjukvård (t ex kroniska sjukdomar och gravida), framför allt om de kommer
behöva inneliggande eller avancerad poliklinisk vård (tex dialys, dagrehab mm).
Vid positivt svar lämna vidare till ansvarig läkare.

Vaccinationer barn

Se PM vaccination och inledande hälsoundersökning av
asylsökande/papperslösa/gömda skolbarn
BCG: ovaccinerade barn som kommer från riskområde (mer än 25 fall/100 000
medborgare) med PPD <6 ska erbjudas vaccination
För förskolebarn ordinerar läkare på VC och de vaccineras inom primärvård
För skolbarn ordinerar läkare på VC och rapporteras över till elevhälsa som utför
vaccination.

Vaccination vuxna

Vuxna får bekosta eventuella vaccinationer själva förutom, smittsam hepatit hos
partner då erbjuds vaccination kostnadsfritt, likaså MMR vaccin till fertila kvinnor
som inte haft rubella (ge enligt lokal rutin). Vaccin kan beställas kostnadsfritt från
Läkemedelsenheten; magnus.munge@kronoberg.se

Bedömning och
handläggning

Boka tid för eventuell avläsning PPD.

Administration efter
genomförd HU

Rapportera vid behov vidare till:
•

tandvård

•

barnmorska

•

barnhälsovård

•

elevhälsa(glöm inte samtycke)

•

remiss till övrig specialist

Fyll i kort2 till patient där du noterar:
•

Tid och plats

•

Av vem och var det är gjort

2

Jag har genomgått en hälsoundersökning på vårdcentral. Ett kort som fylls i vid
hälsoundersökning som patienten får med sig.
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Vid dokumentationen följ hälsoundersökningsmallen i cc och det ska göras snarast.
Resultat för avläst PPD skrivs in i hälsoundersökningsmallen.
För att vårdgivaren ska få ersättning för genomförd HU ska det rapporteras in på
blankett och skickas månadsvis till: Vårdstöd administration, Region Kronoberg,
Nygatan 20, 351 88 Växjö
Anmäl på blankett för de asylsökande som kan förväntas behöva varaktig vård

Bra att känna till:
Smittskyddsärenden ansvarar läkare för på vårdcentralen.
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