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Mall för hälsosamtal, provtagning och 

vaccination migranter från 18 år

2018-01-24

För vissa äldre ungdomar, under 18 år, kan det ibland vara bättre att använda 
frågorna i denna mall

Hälsocentral……………………………………………………………………..

Datum……………………………………………………………………………...

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

Persondata och bakgrund

Personnummer (nyanländ med uppehållstillstånd) eller födelsedata (asylsökande 

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

…………………………………………………………………………………

LMA-nr (asylsökande) ………………………………………………………

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

Kön   Man   Kvinna

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

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

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

Vistats i andra länder, Tidsperiod ........................................................

Familj/civilstånd i hemlandet................................................................

Familj/civilstånd i Sverige ....................................................................

Boende hemlandet (stad/landsbygd, sanitära förhållanden)……………….

……………………………………………………………………………………..

Skolgång + läskunnighet .....................................................................

Yrke/arbete i hemlandet.......................................................................

Rökning ………………………………………………………………………………………. 
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Alkohol/droger……………………………………………………………………………….

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

Hälsohistoria mm

Tidigare vård på sjukhus Var? När?……………………………………………………

Tidigare kirurgiska ingrepp (beakta könsstympning)…………………………………

Blodtransfusion   …………………………………………………………………………..

Tuberkulos (Fyll i hälsodeklaration och följ flödesschema migranter över 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………………………………………………………………………………………
Tidigare graviditet/ gravid nu ……………………………………………………………

Nuvarande sjukdomar

Allergier/överkänslighet……………………………………………………………………

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

Läkemedel …………………………………………………………………………………

Hjälpmedel……………………………………………………………………………………

Status

Mage/ tarmtömning …………………………………………………………………………

Matvanor ………………………………………………………………………………………

Fysisk aktivitet……………………………………………………………………………….

Miktionsbesvär – (ev sveda/klåda)………………………………………………………

Syn (Bra/Dåligt, ev. synundersökning vid nedsatt syn).................................................

Hörsel (Har Du svårighet att uppfatta om det är fler än två som talar?)........................

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

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

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

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

Nyttjande av preventivmedel………………………………………………………………
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Kunskapsnätverket hiv/STI Norr har fördjupningsmaterial och stöddokument i ämnet 
sexuell hälsa:
- Samtalspunkter för samtal om sexuell hälsa och hiv/STI prevention 
- Kunskapsunderlag för samtal om sexuell hälsa och hiv/STI prevention (fördjupning):  
http://www.hivstinorr.se Finns under ”aktuella dokument”

Vid behov erbjud kontakt med MHV

Vid vårdbehov pga könsstympning remittera till Kvinnoklinik

Psykisk hälsa

Frågor om upplevda trauman 

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

Har du blivit torterad eller frihetsberövad?.............................................................

Har du suttit i fängelse? ………………………………………………………………..

Har du varit utsatt för sexuella kränkningar/övergrepp? ……………………………

Har du bevittnat att någon närstående har blivit illa behandlad eller utsatt för 
dödshot? ………………………………………………………………………………

Frågor om upplevda besvär den senaste månaden

Har du haft återkommande tankar, bilder och/eller mardrömmar om dina tidigare 
svåra erfarenheter fast du inte ville tänka på dem? 

Ja Nej

Har du försökt att medvetet inte tänka på dessa erfarenheter och/eller försökt undvika 
situationer som påminner dig om det?

Ja Nej

Har du känt dig orolig, nervös och varit större delen av tiden på din vakt, 
uppmärksam och reagerat kraftigt på t ex plötsliga ljud?

Ja Nej

Har du känt dig oengagerad, ointresserad när det gäller aktiviteter du tyckt om 
tidigare eller känslolös, domnad i relationer till personer omkring dig?

Ja nej

Om patienten svarar ja på tre av frågorna kan patienten bedömas som sannolikt 
PTSS, Posttraumatiskt stressyndrom
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Information

 Har informerats om hur provsvar ska meddelas, ev. fortsatt undersökning, 
remiss eller planering…………….. 

 Har informerats om överförande och inhämtande av journaluppgift
till och från annan vårdgivare, ex 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 från 18 år

2018-01-24

Prover för alla (utökas vid behov)
Längd: Vikt:

Prov Ja Nej Kommentar

Blodstatus
Serologi (hiv och hepatit 
B/C)

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

Serologi rubella (för fertila 
kvinnor)

Beställs i RoS – Klinisk Mikrobiologi – Serologi – Virologi - S-
Rubella-immunitet. Om inga antikroppar vaccineras mot MPR 
som icke immun icke gravid. Två vaccindoser med minst två 
månaders intervall. Obs vaccin ska inte ges till gravida.

QFT (Quantiferon-test ) Se www.vll.se/smittskydd - Tuberkulos – Tuberkulos förebyggande 
åtgärder i Västerbotten samt Flödesschema migranter  över 18 
år. Om personen inte varit 3 månader i Sverige, bör neg 
Quantiferon-test tas om när det gått 3 månader sedan ankomst 
till Sverige. Läs mer på www.vll.se/provtagningsanvisningar

Prover för vissa 
Prov Ja Nej Kommentar
Faecesprov för Salmonella-/shigella-
/campylobacter (SSC) och för cystor/ 
maskägg (minst x 2)

Tas på person vid symtom eller annan 
misstanke om magtarminfektion. Obs för 
cystor/maskägg krävs ett rör med vätska och ett 
utan. Läs mer på 
www.vll.se/provtagningsanvisningar

Blodtryck Avgörs lokalt
Thyroidea screening ( TSH) Avgörs lokalt
Diabetes screening ( B-glukos) Avgörs lokalt
Lungröntgen vid behov Se www.vll.se/smittskydd - Tuberkulos –

Flödesschema migranter från18 år samt 
hänvisningar i Hälsodeklaration personal och 
migranter 

MRB-screeening Omfattar oftast endast MRSA, men även VRE 
och ESBL vid omläggningskrävande sår. 
Screeningprover tas på personer, 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 
personer med eksem, bölder eller annan 
sårskada som inte läker spontant. Se 
www.vll.se/vardhygien  Multiresistenta bakterier 
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Mall för vaccination migranter från 18 år

2018-01-24

Erbjudande om vaccinationsskydd

Alla vuxna bör ha ett grundskydd mot polio, tetanus och difteri. Ta inte vaccinationstitrar 
rutinmässigt.  Se Riktlinjer för vaccination av migranter.

Vaccinationsrekommendation, vuxna 

Namn …………………………………………………………………………………….
Personnummer eller LMA-nr…………………………………………………………

Grundvaccinerad mot difteri och tetanus?   Ja       Nej  
Grundvaccinerad mot polio?   Ja       Nej  
Om hepatit B hos närstående: Vaccinerad mot hepatit B?   Ja       Nej  
Fertila kvinnor: Immuna i Rubellaserologi   Ja       Nej  

Följande vaccinationer rekommenderas:
Vaccin, dos 
och adm.sätt

Antal doser Dos 1 Dos 2
Efter ytterligare
…….. månader 
efter dos 1

Dos 3
Efter ytterligare
……… 
månader efter 
dos 2

Ordinerat av:…………………………………………
Leg. läkare

Namnförtydligande…………………………………………………..………..………..………...

Arbetsplats…………………………………………………………... Datum……………………




