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Provtagning migranter av smittskyddsskäl
Provtagning - av smittskyddsskäl
HBsAg

Alla

Hiv

Alla

Rubellaserologi

Alla kvinnor mellan 15-45 år som inte erbjuds vaccination mot
mässling, påssjuka och röda hund inom Elevhälsan.
- Vid negativt svar erbjuds kvinnan en kostnadsfri vaccination
med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Om
ytterligare dos är aktuell för mässlingsskydd, minst 4 veckor
senare, bekostar personen den själv. Om kvinnan går i skolan
är vaccinationer dock kostnadsfritt via Elevhälsan.
- Informera om att kvinnan inte får vara gravid eller bli det
inom 4 veckor efter vaccination!

PPD*/Quantiferon**

> 2 års ålder: Tb spec antigen/Quantiferon.
< 2 års ålder: Tb spec antigen/Quantiferon och/eller PPD
För personer från högriskländer > 100 fall/
100 000 inv och år samt vistelse i riskutsatta miljöer såsom fängelser,
flyktingläger m m, se Inf klin ”TBC-screening av migranter”, se
nedan + flödesschema

F-mikroskopi

Förskolebarn 0-6 år samt om symtom

F-odl

Om symtom

Hepatit C (anti-HCV)

Vid behov, ex iv missbruk, forna Sovjet

Sårodling

Om sår eller hudlesion

MRB-screening

Om frekvent kontakt med sjukvård kan förutses

Provtagning - ej av smittskyddsskäl - I samråd med Barnhälsovården/Hälsoval
PKU

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Alla barn 0-8 år
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*Om PPD är pos:

Remiss till infektionskliniken för vidare handläggning. Ange i remissen tolkbehov, språk och
vilket land personen kommer ifrån.
(Pos PPD:

> 10 mm vuxna samt barn som är BCG-vaccinerade eller
> 6 mm ovaccinerade barn upp till 18 år)

Infektionskliniken TBC-screening av migranter:
Om något avvikande i anamnesen och/eller Tb-specifikt antigen-test är positivt (även positivt gränsvärde, dvs
≥ 0,35 – 0,99) utfärdas remiss för pulm-rtg och samtidigt skickas en remiss till Tb-teamet, Inf klin MSE, för
vidare handläggning. Ange på remissen anamnesen och resultatet av Tb-specifikt antigen plus ev tolkbehov.
Specialfall

Vid hosta mer än 3 veckor och lunginfiltrat på lungröntgen kontaktas Inf jour (016 10 52 22) (även
om remiss till Inf mott redan är utfärdad) för överenskommelse om eventuella akuta åtgärder.


Vid negativt Tb-specifikt antigen-test (hos pat som inte har något avvikande i anamnesen), där
svaret anger att patientens värde ligger inom gränsvärdesområdet (0,2 - ≤ 0,35), så tas testet om efter
3 månader. Rtg pulm görs också. Vid förändringar på lungröntgen utfärdas remiss till Inf mott
direkt. I annat fall avvaktas resultatet av det omkontrollerade Tb-specifikt antigen-testet: blir
resultatet negativt så avslutas utredningen. Blir resultatet positivt eller (återigen) negativt gränsvärde
utfärdas remiss till Inf mott för vidare åtgärder.



Barn under 2 år: tag Tb-specifikt antigen och/eller PPD. Vid positivt Tb-specifikt antigen eller
gränsvärde handläggning enl ovan. Vid PPD >6 mm hos ovaccinerade barn och ≥10 mm hos
vaccinerade barn och vuxna tas anamnes enl ovan, rtg pulm utföres och remiss till Inf mott utfärdas.

< 2 år i Sörmland
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Referenser:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/92e06754e3464636b1bdbb980378bcf3/rekommendation
er-for-preventiva-insatser-mot-tuberkulos.pdf
http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/index.html
http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Smittskydd/Vardhygienlandsting/MRBhandlaggning/MRB-multuressistenta-bakterier/
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