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Hälsoundersökning asylsökande och
flyktingar
En viktig del av hälsoundersökningen utgörs av provtagning för vissa smittsamma sjukdomar,
komplettering av vaccinationer till barn upp till 18 år samt erbjuda vaccination mot covid-19
(12 år och äldre).Syftet är dels att kunna ge den enskilde behandling mot sjukdomen och dels att
förhindra vidare smittspridning.
Kroppsundersökning och provtagning bör individualiseras utifrån aktuell situation och uppgifter från
hälsosamtal. Personer som kommer från Asien, Afrika, Latinamerika, södra och östra Europa bör dock
erbjudas provtagning enligt följande riktlinjer (screening avseende resistenta bakterier gäller alla
personer från länder utanför Norden).
OBS! – särskild provtagningsrekommendation vid hälsoundersökning av flyktingar från Ukraina

REKOMMENDERAD PROVTAGNING AV SMITTSKYDDSSKÄL
Smittämne/sjukdom

Målgrupp (ålder)

Undersökning

Hepatit B
Hepatit C
HIV
Syfilis

Alla
Alla
Alla
På klinisk eller anamnestisk
misstanke
Gravida (SOFS 1982:13)
Alla från länder med hög
risk (> 100 fall/100 000 inv.)
för TBC*

HBsAG (serologi)
HCV-antikroppar (serologi)
HIV combotest (serologi)
Syfilistest (serologi)

Röda hund (rubella)
Tuberkulos

Känd/misstänkt exponering – alla
länder
Klinisk misstanke – alla länder

Rubella-antikroppar (serologi)
För val av screeningmetod se:
Rekommendationer för preventiva insatser
mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination — (folkhalsomyndigheten.se)
Om symtom – AKUT läkarbedömning
(lung- alt. barnspecialist).

Amöbiasis/Giardiasis

Yngre än 6 år

Faecesmikroskopi (cystor och maskägg)

Bakteriell tarminfektion

Alla vid diarré

Faecesodling

Meticillinresistenta S. Aureus
(MRSA)

Fullständig MRB-screening
(MRSA, VRE, ESBL)

1) Alla oavsett ålder med sår, eksem,
andra hudlesioner
2) Person sjukhusvårdad utanför
Sverige inom de senaste 6 mån
3) Alla < 6 år
Om patienten läggs in på sjukhus eller
förväntas sjukhusvårdas i närtid.
Gravida, provtagning på BMM om inte
skett tidigare.

1) Allmän (sår)odling – frågeställning MRSA
2) MRSA allmän odling – näsa, svalg,
perineum - frågeställning MRSA
3) Odling näsöppning – frågeställning MRSA
MRSA: allmän odling – näsa, svalg, perinuem
med frågeställning MRSA.
VRE/ESBL: Odling pinnprov avföring med
frågeställning VRE/ESBL.
(se labhandboken)

*Se Folkhälsomyndighetens sammanställning:
Riskländer för tuberkulos - Folkhälsomyndigheten (uppdaterad 6 maj 2022)
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Glöm inte att också erbjuda PKU-screening till barn upp till 8 års ålder.
PKU-prov - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)
Här kan man läsa hur man gör innan-under-efter provtagningen PKU-prov (karolinska.se)

Fortsatt handläggning utifrån provsvar
Se handläggningsöverenskommelse FME, primärvård och specialistsjukvård:
Handläggningsöverenskommelse (HÖK) - Insidan (nll.se)

Barnvaccinationer
Kompletterande vaccination i enlighet med det svenska nationella vaccinationsprogrammet ska erbjudas barn upp till 18 års ålder.
Ytterligare information om vaccination av barn och ungdom:
Vaccination av barn och ungdomar (Folkhälsomyndigheten)
Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund – Rikshandboken.se

Covid-19 och vaccination mot covid-19
Personer 12 år och äldre rekommenderas vaccination mot covid-19.
Vaccinationer mot covid-19 genomförs på vaccinationsmottagningar i respektive
kommun.
Här finns information om öppettider (drop-in) samt telefonnummer som de som
önskar kan ringa för att boka tid:
Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 - 1177 Vårdguiden
I samband med hälsosamtalet ges information om covid-19 som t ex
vad som gäller vid symtom, vilka som rekommenderas provtagning samt om
vaccination.
Passa gärna på att under tolksamtalet fylla i hälsodeklarationen inför vaccination.
Översättningar från Folkhälsomyndigheten om covid-19, vaccination
mot coid-19 samt hälsodeklaration inför covid-19 vaccination:
Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19
Bra att veta om din vaccination mot covid-19
Informationsmaterial om vaccination mot covid-19 på flera språk
Hälsodeklaration inför vaccination mot covid-19 - Folkhälsomyndigheten
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