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Mall för hälsosamtal, provtagning och 

vaccination, migranter 0-17 år

2018-01-24

För vissa äldre ungdomar kan det ibland vara bättre att använda frågorna i Mall för 
hälsosamtal, provtagning och vaccination migranter från18 år.

Hälsocentral..................................................................................................................

Datum...........................................................................................................................

Distriktssköterska/Sjuksköterska/Läkare ......................................................................

Persondata och bakgrund

Personnummer (nyanländ med uppehållstillstånd) eller födelsedata (asylsökande 

eller nyanländ med uppehållstillstånd som ännu inte fått de fyra sista siffrorna)

..................................................................................................................................................................

LMA-nr (asylsökande)...................................................................................................

Namn:...........................................................................................................................

Kön            Pojke                            Flicka 

Vårdnadshavare: ..........................................................................................................

Vårdnadshavarens personnummer eller födelsedata ……………………………………

Vid hälsoundersökningen och samtalet är följande familjemedlemmar med

………………………………………………………………………………………………….

Födelseland ..................................................................................................................

Språk ............................................................................................................................

Datum för ankomst till Sverige......................................................................................

Vistats i andra länder, Tidsperiod…………………………………………………………

Familjemedlemmar kvar i hemlandet, ålder ..................................................................

.....................................................................................................................................

Familjemedlemmar i Sverige, ålder………………………………………………………
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Boende hemland (stad, landsbygd, sanitära förhållanden)...........................................

Skolgång i hemlandet ...................................................................................................

Skolgång i Sverige........................................................................................................

Tidigare hälsoundersökt i Sverige? …..    Var? ………………………  När?............. 

Hälsohistoria

Avvikelser under graviditet, förlossning eller nyföddhetsperiod ....................................

.....................................................................................................................................

Avvikelser angående psykomotorisk utveckling............................................................

.....................................................................................................................................

Tidigare vårdad på sjukhus? Var? När? .......................................................................

Tidigare kirurgiska ingrepp (beakta könsstympning) ....................................................

Blodtransfusion.............................................................................................................

Tuberkulos (Fyll i särskild hälsodeklaration och följ flödesschema migranter 0-18 år)

Se www.vll.se/smittskydd ………………………………………………………………….

Tidigare vaccinationer (Se WHO:s webbplats om vaccinationsprogram och täckning: 
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary )
BCG-ärr………………………………………………………………………………………

Ärftliga sjukdomar …………………………………………………………………………

Nuvarande sjukdomar

Allergier överkänslighet……………………………………………………………………

Känd sjukdom ……………………………………………………………………………….

Läkemedel ....................................................................................................................

Hjälpmedel…………………………………………………………………………………….
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Status

Kissar på sig nattetid, enures (barn över 5 års ålder) ...................................................

Kissar på sig dagtid………………………………………………………………………….

Normal eller dålig matlust .............................................................................................

Normal syn ...................................................................................................................

Normal hörsel ...............................................................................................................

Smärta/ besvär i munhålan, Akuta problem? ………………………………………….

Tandborstvanor (morgon/kväll, fluortandkräm)…………………………………………

Tidigare tandvårdserfarenhet i hemlandet (Tandvårdsrädsla?)………………………

Hud /vävnad …………………………………………………………………………………..

Smärta …………………………………………………………………………………………

Vid vårdbehov pga könsstympning hos flickor före puberteten remittera till Barnklinik 
och för flickor efter puberteten remittera till Kvinnoklinik

Psykisk hälsa, exempel på frågor

Hur mår du? 

Kan du äta, sova, delta i dagliga aktiviteter? 

Trauman i hemlandet – I flyktingläger – På vägen till Sverige

Har du upplevt krig eller krigsliknande situationer? På vilket sätt?

Har du upplevt fysiskt eller sexuellt våld, Bevittnat att någon närstående utsatts för 

fysiskt eller sexuellt våld?

Har du blivit utsatt för eller vittne till svält?

Frågor om upplevda besvär senaste månaden
Har du symptom som

– sömnsvårigheter, mardrömmar

– koncentrationssvårigheter  

– aggressivitet,

– nedstämdhet

– ökad ängslighet

Finns det något som gör dig orolig just nu?
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Information

 Har informerats om fortsatt undersökning, remiss eller planering......................  

 Har informerats om överförande och inhämtande av journaluppgift till och från 

annan vårdgivare, ex elevhälsa, tandläkare?.....................................................  

 Har informerats om kontaktmöjligheter vid ohälsa eller 

sjukdom?....................

 Har informerats om biobankslagen? (Informationsblad och Nej-talonger finns 

att ladda ned på olika språk från http://biobanksverige.se  Flik Allmänhet – Läs 

mera –Andra språk)
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Mall för provtagning migranter 0-17 år

2018-01-24

Provtagning för alla 0 tom 17 år (utökas vid behov)
Datum: Ja Nej Kommentar
Serologi (hiv, hepatit 
B/C, samt Hepatit A-
för barn 0-10 år) 

Beställs i RoS – Klinisk Mikrobiologi – Serologi – Serologi Hepatit, 
HIV, HTLV (screening) -  Screening Migration, barn under 10 år

PKU (Barn 0 - 8 
år, screening för 
medfödda 
metabola 
sjukdomar)

Remiss, anvisningar mm finns på PKU-lab Karolinska:
PKU-lab - CMMS Karolinska 

Blodstatus 
Urinsticka
PPD på barn 
under 2 år och.
QFT (Quantiferon-
test) på barn från 
2 år

Se www.vll.se/smittskydd – Tuberkulos -Tuberkulos, förebyggande 
åtgärder i Västerbotten samt Flödesschema migranter 0-18 år. Om 
personen inte varit 3 månader i Sverige, bör PPD under 6 mm alt. 
neg Quantinferon-test tas om, när det gått 3 månader sedan ankomst 
till Sverige. Dock bör det gå minst 4 veckor mellan PPD-testerna. Läs 
mer om Quantiferon-test på www.vll.se/provtagningsanvisningar

Cystor och 
maskägg (minst 
x2)

Tas på alla barn under 6 år från Östeuropa, Afrika, Asien, Mellan-
och Sydamerika samt på barn med symtom eller annan misstanke 
om magtarminfektion. Obs! Krävs ett rör med vätska och ett utan. 
Läs mer på www.vll.se/provtagningsanvisningar

Längd, cm Bedöm kroppsproportioner. För in uppgifterna i tillväxtkurva
Vikt, Kg

Provtagning för vissa 0 tom 17 år
Prov Ja Nej Kommentar
Faecesprov för  
Salmonella-/shigella-
/campylobacter (SSC) 

Tas vid symtom på magtarminfektion

Lungröntgen vid behov Se www.vll.se/smittskydd - PM och anvisningar – Tuberkulos –
Flödesschema migranter under 18 år samt hänvisningar i 
Hälsodeklaration tbc

MRB-screeening Omfattar oftast endast MRSA, men även VRE och ESBL vid 
omläggningskrävande sår. Screeningprover tas på barn, som är 
utlandsfödda och har vistats mindre än 12 månader i Sverige, 
om de förväntas läggas in på sjukhus eller förväntas genomgå 
upprepade polikliniska behandlingar. Prov tas även på barn med 
eksem, bölder eller annan sårskada som inte läker spontant. Se 
www.vll.se/vardhygien  Multiresistenta bakterier – Screening för 
multiresistenta bakterier

Ev. serologi för rubella 
på flickor

Kan tas om det inte är säkerställt att flickan fått rubellavaccin alt. 
kan man vaccinera med MPR (mot mässling, påssjuka och röda 
hund) utan föregående prov. Beställs i RoS – Klinisk Mikro-
biologi – Serologi – Virologi - S-Rubella-immunitet. Om inga 
anti- kroppar, vaccineras mot MPR som icke immun gravid. Två 
vaccindoser med minst två månaders intervall. Obs vaccin ska 
inte ges till gravida.

D-vitamin Överväg behov av analys
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Blanketter för överlämning

2018-01-24

Medgivande utlämning av journaluppgifter

Personnummer
eller födelsedata

Namn

Jag lämnar härmed mitt medgivande att uppgifter som rör mitt barn får 
delges andra personer vid behov: t ex. förskole- och skolpersonal samt 
personal vid elevhälsa och tandvård

Skriftligt medgivande har idag lämnats av:

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………
Namnförtydligande

Muntligt medgivande har idag lämnats av

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………
Ort och datum 

…………………………………………………
Underskrift ansvarig läkare/sjuksköterska
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Blanketter för överlämning

2018-01-24

Orginalblanketter se blanketthotellet  Överlämning elevhälsa
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Blanketter för överlämning

2018-01-24

Orginalblanketter se blanketthotellet  Överlämning elevhälsa
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Blanketter för överlämning

2018-01-24

Orginalblanketter se blanketthotellet  Överlämning elevhälsa



10

Blanketter för överlämning

2018-01-24

Orginalblanketter se blanketthotellet  Överföring till tandvård




