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Hur ser vår värld ut idag?



Människor på flykt

• Utsatt grupp för ohälsa, både fysisk och psykisk

• Alla asylsökande, papperslösa och flyktingar enligt massflyktsdirektivet 
har rätt till vård på lika villkor som alla andra som bor i Västerbotten

• Alla erbjuds hälsoundersökning som är kostnadsfri

• Som alltid är besök, provtagning och behandling för allmänfarliga 
sjukdom gratis, även utanför hälsoundersökningar

• Uppmana personer som kommit till Sverige att anmäla sig på 
Migrationsverket

• Då får hälsocentralen vetskap om att en person finns och kan kalla 
denne för hälsoundersökning och hälsosamtal



Hälsoundersökningen
• Kostnadsfri

• Upptäcka behov av hälso-, sjuk- och tandvård

• Ge introduktion till hälso- och sjukvård i Sverige

• Överföra information till elevhälsa och tandvård

• Då ytterligare vårdbehov identifieras, remittera och hänvisa till lämplig 
vårdgivare/specialist

• Genomgång av vaccinationer och ev komplettering av vaccinationer

• Uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder

• Provtagning gällande TBC, HIV, Hepatit, multiresistenta bakterier och 
mag/tarm

• Hälsodeklaration avseende tuberkulos



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

• Serologi 

• Hiv, hepatit B/C, samt Hepatit A- för barn 0-10 år

• Ev. serologi för rubella på flickor. Om det inte är säkerställt att flickan fått rubellavaccin alt.

kan man vaccinera med MPR 

• Om indikation enligt TB dokument

• PPD på barn under 2 år och QFT (Quantiferon-test) på barn över 2 år

• 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.

• Faecesprov för  Salmonella-/shigella-/campylobakter 

• Tas vid symtom på magtarminfektion

• 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



Provtagning vuxna
• Serologi 

• hiv, hepatit B/C

• rubella (för fertila kvinnor) 

• Om indikation enligt TB dokument

• QFT (Quantiferon-test) 

• Cystor och maskägg (minst x2). 

• Tas vid symtom på magtarminfektion

• Faecesprov för  Salmonella-/shigella-/campylobakter 

• Tas vid symtom på magtarminfektion

• MRB-screeening

• Omfattar oftast endast MRSA, men även VRE och ESBL vid omläggningskrävande sår. Screeningprover tas på 

utlandsfödda personer som 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



Barnvaccinationsprogrammet

Folkhälsomyndigheten Vaccination-av-barn-och-ungdomar-Vägledning för vaccination enligt 
föreskrifter och rekommendationer-/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-och-ungdomar--/


Vaccinationer-barn

• Se över vaccinationer barn fått

• Lågt förtroende för vaccinationer har lett till lägre vaccinationstäckning

• Ukraina hade stort utbrott av mässling 2019 och har även haft små 
utbrott av polio, båda pga låg vaccinationstäckning

• Fanns plan för stor vaccinationsinsats nu under 2022 i Ukraina

• Komplettera enligt Sveriges barnvaccinationsprogram

• Gratis för barn upp till 18 år

• Vaccinationsprogram och vaccinationstäckning för olika länder hittas hos 
WHO;
• https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=vaccine-schedule&location=

• https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=coverage&location=

https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=vaccine-schedule&location=
https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=coverage&location=


Vaccinationer-vuxna

• Fråga om genomgången mässling eller mässlingvaccination

• Komplettering av mässlingsvaccin till vuxna är gratis i Västerbotten för 
migranter från alla länder 

• Om antikroppar saknas mot rubella hos fertila kvinnor, vaccinera upp 
med MPR om ej gravid, om gravid sker vaccination post partum

• Covid-19 vaccinering till alla som inte är vaccinerade eller ofullständigt 
vaccinerade, låg täckning i många ursprungsländer



Prioritering bland vaccinationer

• I ett läge där väldigt många flyktingar kommer till Sverige inom en kort 
tid kan prioriteringar behöva göras

• Vad ska vi prioritera?

• Vaccination av polio, difteri, stelkramp, mässling, påssjuka och röda 
hund för ovaccinerade och för ofullständigt vaccinerade barn

• Vaccination av spädbarn enligt barnvaccinationsprogrammet

• Covid-19 vaccination av personer 65 år och äldre



Gravida
• Blodprov för HIV, Hepatit B och C, Syfilis, Rubella serologi

• Hälsodeklaration för gravida TB

• MRB-screening för MRSA (ev ESBL och VRE)

• Erbjud provtagning för STI, var frikostig till kvinnor under 30 år 
(Klamydia och Gonorré)

• Covid-19 vaccination



Tuberkulos Hälsodeklaration- alla gravida



Tuberkulos Hälsodeklaration



Tuberkulos i världen



Tuberkulos i världen
• 25 % av världens befolkning har latent TB och ca 5 % fortskrider till aktiv 

sjukdom
• Vanligt i Afrika söder om Sahara, Asien och Sydamerika och Östeuropa
• Lungtuberkulos är smittsam
• Symtom att vara observant på

• Långvarig hosta
• Viktnedgång
• Nattsvettningar

• Riskfaktorer
• HIV
• Immunsuppression pga biologiska läkemedel och högdos kortison
• Njursvikt, diabetes
• Graviditet
• Undervikt



Vacciner 
• Mässling/Röda hund/påssjuka: M-M-R VAXPRO (billigare) och Priorix

• Polio: Imovax polio

• Kombinationsvacciner med bla polio, tetanus, difteri; 
• Boostrix polio och Tetravac (difteri/tetanus/pertussis/polio)

• Hexyon (difteri, tetanus, pertussis, polio, HI, Hep B)

• Tetanus och difteri i kombinationsvacciner;
• Boostrix (difteri, tetanus, pertussis)

• diTeBooster (difteri, tetanus)

• diTekiBooster (difteri, tetanus, pertussis)

• Hepatit B: Engerix-B (barn och vuxen)

• Hepatit B i kombinationsvacciner; 
• Twinrix barn och vuxen (Hep A+B)

• Hexyon (difteri, tetanus, pertussis, polio, HI, Hep B)

• Pneumokocker: Synflorix

• Rotavirus: Rotarix



Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten

• Information finns både på flera språk via länkar nedan

• Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat (infoblad till föräldrar)
• https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-

om-ditt-barn-ar-ovaccinerat/

• Bra att veta om vaccinationer (infoblad om vacciner och sjukdomar de 
skyddar mot)

• https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-
om-vaccinationer/

• Information om covid-19 vaccination
• https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-

ska-vaccinera-dig-om-vaccinationen-mot-covid-19/

• Information om covid-19 vaccination till dig som är gravid
• https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-

ar-gravid-om-vaccination-mot-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/bra-att-veta-om-ditt-barn-ar-ovaccinerat/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/25cab4fd480141ed8bb75462c30eb8de/vaccinationer-fakta-sve-19059-2.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-ska-vaccinera-dig-om-vaccinationen-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-ar-gravid-om-vaccination-mot-covid-19/


Länkar till övrigt utbildnings- och infomaterial

• Att möta barn på flykt, handbok från Unicef

• https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt

• Smittskyddsblad för olika sjukdomar med översättningar

• https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/smittsk
yddsblad/?&page=2

• Handläggning av misstänkt rabies

• Hundar och katter har följt med familjer på flykt, djuren ska undersökas 
av veterinär och ev vaccineras, hemisolering av djur i väntan

• Vid bett från djur från Ukraina/Ryssland med okänt status tänk rabies, 
för handläggning se; 
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2022/03/Rabies-
lakarinfo-220311-korrekt-titel.pdf

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/smittskyddsblad/?&page=2
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2022/03/Rabies-lakarinfo-220311-korrekt-titel.pdf


Dokument för Hälsoundersökning migranter
• Vägledande dokument finns i under ledningssystem men finns även på 

smittskydds hemsida

• Hälsoundersökning migranter

• Vaccination migranter

• Hälsosamtal, provtagning och vaccination migranter under 18 år samt 
från 18 år

• Flödesscheman och hälsodeklarationer (med översättningar) för 
tuberkulos hittas på smittskydds hemsida 

• Länk till dokument: 
https://regionvasterbotten.se/smittskydd/halsoundersokning-av-
asylsokande-flyktingar-och-andra-migranter

https://regionvasterbotten.se/smittskydd/halsoundersokning-av-asylsokande-flyktingar-och-andra-migranter


Tack!


