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Asylsökande till Sverige



Hälsous.  asyl/kvot 2015-2016 Västerbotten
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Hälsoundersökningar asyl/kvot totalt AC
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Hälsoundersökning, syfte

 Uppmärksamma akuta vårdbehov (individen)

 Vidta åtgärder för att förhindra smittspridning

(samhället) 

 Introduktion i sv. hälso- och sjukvård samt tandvård

Finns på linda Vårdpraxis – Övrigt och på

vll.se/smittskydd - Hälsoundersökning migranter

 Riktlinjer för hälsoundersökning migranter

 Riktlinjer för vaccination

 Mall hälsosamtal, provt. och vacc. migranter 0-17 år

 Mall hälsosamtal, provt. och vacc. migranter 18 år 
och äldre



Uppdatering oktober 2016

• linda Vårdpraxis – Övrigt 

• vll.se/smittskydd - Hälsoundersökning migranter
- Riktlinjer för hälsoundersökning 

migranter
- Riktlinjer för vaccination
- Mall hälsosamtal, provt. och vacc. migranter 0-17 år
- Mall hälsosamtal, provt. och vacc. migranter 18 år 
och äldre

(linda: skriv smittskydd i sökrutan, klicka på Vårdhygien
och smittskydd och sedan på Smittskydd, länkas till 
vll.se/smittskydd) 



Nyheter, migrantscreening 1(2)

 Rutinmässigt prov på vuxna för syfilis tas bort

 Tas vid symtom och vid graviditetsscreening

 Rutinmässigt prov på barn under 6 år för 
pneumokocker med nedsatt känslighet för pc
tas bort (nasoph.odling)

 Tas vid behandlingsvikt akut mediaotit

 Rutinmässigt prov på barn under 6 år för 
salm./shigella tas bort (cystor och maskägg kvar)



Nyheter, migrantscreening 2 (2)

 Förenklad formulering MRB-screening
 om personen inte varit i Sverige i 12 mån vid förväntad 

sjukhusvård eller upprep. polikliniska behandlingar

 alltid vid eksem, bölder eller sårskada som inte läker spontant

 Endast ovaccinerade migranter under 18 år erbjuds 
BCG-vaccin 



Quantiferontest ersätter PPD

Mål att de flesta PPD ersätts med IGRA fr.o.m. 2017-01-01

 QFT (Quantiferontest), venprov som visar kontakt med 
tuberkulosbakterier, någon gång under livet

 PPD-positivitet kan orsakas av tbc-bakt, atypiska mykobakterier, 
BCG-vaccination

 Om PPD satts först, tas Q-test senast vid avläsning PPD alt vänta 
två månader

 Q-test kan inte tas på barn under 5 år eller för att påvisa skydd 
av ev BCG-vaccination

 Q-test idag 3 rör, kommer att bli 4, skakas direkt, förvaras i 
rumstemperatur, måste nå lab. i Umeå inom 16 tim, före 21.00 
må-fre



Flödesschema tbc

 Uppdaterade flödesscheman,  
 Personal

 Migranter, under och över 18 år

 Gravida

 Uppdaterad Förebyggande åtgärder mot tbc i 
Västerbotten (tex med fördjupning)

 Tydligare t ex vart man remitterar, Q-test vid tbc-
misstanke, PPD vid frågeställning: BCG-vaccinerad?



PPD till QFT övergångsperiod

2016-10-01 till 2016-12-31

Om någon HC inte har logistik för att få

QFT-prov till lab inom rätt tid finns alt 

flödesschema :

 Migranter över 18 år

 Gravida

Kontakta Lena Skedebrant så skickas de 
vb via e-post



Kom ihåg!

- Besökregistrering i NCS Cross enligt Handbok finns 
hänvisning i Riktlinjer för HU Migranter

- Personuppgifter
- Språk

- Mobilnr

- Anhörig/vän, namn + mobil

- LMA-nr

- Journaldokumentation enligt dokumentationsmall 
(bilaga 3 i Riktlinjer för HU Migranter), se även sid 8 
samma dokument

- ICD10-kod: Z 10.8



Om patienten inte bor kvar?

 Om patienten behöver informeras eller följas 
upp enligt smittskyddslagen

 Smittskyddet kan som myndighet kontakta 
Migrations-verket och få ny adress i Sverige eller få
veta om personen inte finns kvar i landet. 

 Obs! Förutom namn, födelsenummer och tillgängliga 
adressuppgifter ange även LMA-nr !

 Kontakta: Lena Skedebrant , Smittskyddsenheten

 090-785 37 65, gärna brev



Utbildning HU migranter

 19 oktober Lycksele
 25 oktober Umeå
 29 november Skellefteå

Personal som utför HU samt elevhälsan

Se Utbildningsportalen, externa 
annsofie.eriksson@vll.se

 24 oktober Barnvaccinationsprogrammet FOHM 
Umeå, www.folkhalsomyndigheten.se



Vaccintillgång

 BCG-vaccin (SSI) restnoterat hela 2016

 BCG Vaccin Japan och BCG vaccin 
Bulgarien finns 

 Tuberculin PPD restnoterat

 Tubertest finns, men litet lager

 Japansk Tuberculin PPD finns, 

Scandinavian Biopharma Distribution 2016-08-29



Anmälan Sminet

 Helst elektronisk anmälan via sminet.se

 Lösenord för kliniken kan fås av Denise Jarvis 

090-785 13 68

 Viktiga uppgifter:

 Smittland (sannolikt)

 Smittväg (sannolik)

 Om ej förhållningsregler givits, skriv att tid är 
inbokad eller helst skicka brev/kompl anmälan att 
de givits



Hepatit B-fynd, åtgärder

27-årig man från Syrien

1. Ge förhållningsregler, fråga om ev smittrisk till t ex 
familj/sexualpartner. Provta misstänkt smittade, ev. 
vaccinera dem och remittera till Infektion för 
uppföljning samt anmäl i Sminet (smittväg, smittland 
etc).

2. Remittera till Infektion och anmäl i Sminet (smittväg, 
smittland etc).

3. Ge förhållningsregler och remittera till Infektion 
samt anmäl i Sminet (smittväg, smittland etc).



Bra exempel på klin Sminet-
anmälan hepatit B

Övrig information:

”Frun och 3 barn immuna/vaccinerade. 

2 barn vaccineras nu här på HC.

Pat. har inga symtom av sin infektion.

Ska träffa dr för förhållningsregler mm

den 2/9. (Pat är informerad av  sjuk-

sköterska om att han har en pågående 

Hepatit B)”





Förebygga kikhosta hos späd-
barn,  nya rekommendationer

 7 av 10 barn under tre månader som drabbas 
behöver sjukhusvård. I sällsynta fall livshotande 
tillstånd. 

 Smittas oftast av personer som inte vet att de har 
kikhosta, börja med hosta och snuva. 

 Barn under 6 mån som inte fått två vaccin-doser
drabbas svårast.



Kikhosta, strategier

 Vaccinera i tid  
 Senast vid 3 mån ålder, kan ges vid 2,5 mån

 Tidig diagnos och behandling
 Provtagning vid misstanke hos spädbarn (hosta eller 

apné), hosta närkontakter till spädbarn, gravid med 
hosta under 3:e trimestern 

 Tidig ab-behandling med fokus på spädbarnet

 Ökad uppmärksamhet
 Kunskap och medvetenhet minskar när kikhosta blir mer 

sällsynt



Förebygg kikhosta hos 
spädbarn

www.folkhalsomyndigheten.se

 Rekommendationer för att förebygga kikhosta 
hos spädbarn 

 Faktablad om kikhosta, augusti 2016

 PP-presentation och PDF-presentation (med 
ljud)



 Ca 200 av 400 elever och personal magsjuka i 
Skåne 

 Kyckling misstänktes, men person till person 
smitta mest trolig - vinterkräksjuka




