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Hälsoundersökning av asylsökande, kvotflyktingar och 
anhöriginvandrare 
Hälsoundersökning syftar till att erbjuda vård samt uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder 
(samhällsinriktat). Screening för vissa infektionssjukdomar, som är allmänfarliga enligt 
smittskyddslagen, görs även av smittskyddsskäl. I undersökningen ingår hälsosamtal, 
vaccinationsanamnes, provtagning och vid behov läkarbesök. Hälsoundersökningen är också viktig 
för att ge information om svensk hälso- och sjukvård. Barn och ungdomar <18 år samt gravida bör 
prioriteras och få genomgå hälsoundersökning i tidigt skede efter ankomst till Sverige. 

 

Hälsosamtal 
Följande delar bör ingå ur smittskyddssynpunkt; 

• Socialt familjeförhållanden, antal boende i bostaden, barn, vistelse fängelse, 
flyktingläger eller socioekonomiskt utsatt bakgrund. 

• Tidigare sjukdomar inklusive tuberkulosanamnes1, sjukhusvård, ev. missbruk, 
kvinnors obstetriska förhållanden, ev. undernäring 

• Aktuellt framförallt svalg/luftvägssymtom (difteri, pneumoni, TB), tarmsymtom 
(parasiter, bakterier), sår- hudinfektioner (MRSA) 

• Vaccinationsanamnes, se nedan 
1 med tuberkulosanamnes menas: kontakt med tuberkulos, hosta, feberperioder, avmagring, nattliga 
svettningar, lymfkörtelsvullnad, bröst/ryggsmärtor, hud- mjukdelsabscesser. 

 

Vaccinationer 
Vaccinationsanamnes ingår som del i hälsoundersökning hos barn upp till 18 års ålder.  

Barn ska erbjudas ingå i barnvaccinationsprogrammet enligt riktlinjer fastställda i Region 
Örebro läns vaccinationsgrupp. Se Rikshandboken, Barnhälsovårdens hälsoundersökning 
av barn som nyligen kommit till Sverige.  

BCG Erbjuds barn till 6 års ålder. Notera BCG-ärr. 
  

https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor--levnadsvanor/halsoundersokning-av-barn-som-nyligen-kommit-till-sverige/
https://www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor--levnadsvanor/halsoundersokning-av-barn-som-nyligen-kommit-till-sverige/
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Rekommenderad provtagning 
Prov* Vem undersöks? 

Hiv, Hepatit B, Hepatit C Alla 
Vuxna: Beställ S-Blodsmitta (Hepatit B, och C, HIV) 
Barn <18 år: Beställ uppföljning Hepatit B (AntiHBs, AntiHBc, HBs-ag), 
Hepatit C, HIV 

Faecesparasiter PCR, 
cystor och maskägg 

Vid symptom 

IGRA eller TST   Personer från högriskländer gällande TB-incidens (>100 fall/100.000) eller 
annan riskmiljö såsom flyktingläger, fängelse eller socioekonomiskt utsatt 
bakgrund 

Syfilis (VDRL) Gravida samt vid misstanke om syfilis eller annan sexuellt överförbar 
infektion 

MRSA sårodling Infekterade sår, bölder, infekterade eksem 
MRB-screening Personer som förväntas ha behov av upprepade sjukhuskontakter/ 

inneliggande vård. 

Övriga prover som rekommenderas (ej smittskyddsskäl) 
PKU Barn under 9 år 

Hb Barn under 18 år 

Vad gäller vid positivt prov? 
HIV Konfirmerande prov tas, telefonkontakt och remiss till barn- eller 

infektionsklinik 
HBsAg**  Barn: Remiss barnklinik 

Vuxna > 18 år: Information och förhållningsregler. Smittskyddsanmälan. 
Remiss infektionsklinik. 

Anti-HBs** Informera om immunitet, ej behov av vaccination.  
Om neg Anti-HBs hos barn < 18 år erbjuds vaccination. 

Anti-HCV**  Laboratoriet analyserar HCV-RNA. Om HCV-RNA är positivt: 
Barn: Remiss barnklinik 
Vuxna > 18 år: Information och förhållningsregler. Smittskyddsanmälan. 
Remiss infektionsklinik. 

Faecesparasiter PCR, 
Cystor/maskägg 

Remiss barnklinik eller primärvård för behandling och fortsatt 
omhändertagande. 

IGRA eller TST Se särskild rutin handläggning vid positivt svar 
Syfilis (VDRL) Remiss STI-mottagning 

MRB inkl. MRSA Se särskild rutin vårdhygiens hemsida 
*Vid hälsoundersökning kan framkomma specifik epidemiologisk situation som föranleder ytterligare provtagning. 
 **Tolkning av hepatit B och C markörer se PM 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/hepatit-b/risklander-tuberkulos-och-hepatit-b/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/platina/riktlinjer/tuberkulos-handlaggning-av-flyktingarmigranter-med-positivt-igra--eller-tuberkulintest-.446739.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/vardhygieniska-riktlinjer-oppenslutenvard/?E-17-36706=36706&E-25-36693=36693&E-8-36726=36726&E-9-36711=36711#accordion-block-9-36711
http://platina.orebroll.se/platina/customized/docsearch/downloadFile.aspx?objectid=446296
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