
 

 

Utskrivet av Utskriftsdatum 
 2020-05-26 
 

Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet 

www.rvn.se Dokumentrubrik 
Blodsmitta hos asylsökande och flyktingar 

Sida 1(2) 
Dokumenttyp   Fastställt Dokumentnr / Version 

 
 
 

Riktlinje 2018-12-18 364249 / Version 3  
Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare 
Anna-Karin Öberg (aog005) 2023-04-19 2021-10-19  
 

Fastställare 
 

Granskare 
Åsa Bellander (abr013) Hans Boman (hbn007), Håkan Ekvall (hel002) 
 

Gäller för 
 

Ytterligare information 
Regiongemensamt Ersätter 66787 version 5. Utbyte 

av logga. 
 

Blodsmitta hos asylsökande och flyktingar 
 

I den hälsoundersökning som asylsökande och flyktingar erbjuds som nyanlända ingår 
screening för hepatit B och HIV. Efter individuell bedömning hos vuxen och alltid till 
barn erbjuds även prov avseende hepatit C. Också prov avseende syfilis kan erbjudas 
efter individuell bedömning. 
 
Vanligen sker detta genom: 

 Provtagning i samband med hälsoundersökning  
 Provtagning vid annan vårdinrättning än där patienten är hälsoundersökt 

 
Se även respektive behandlingslinje under Relaterad information  
 
Barn med blodsmitta 
Barn med blodsmitta skall remitteras direkt till barn- och ungdomsklinik. 
 
Pågående Hepatit B eller misstänkt Hepatit C infektion d.v.s.: 

 HBsAg påvisbar  
 Anti-HCV inkl. konfirmerande test med immunoblot påvisbar. 

 
Den läkare som diagnostiserat sjukdomen skall smittskyddsanmäla samt lämna muntlig 
och skriftlig smittskyddsinformation på patientens hemspråk. Läkaren skall också 
ombesörja provtagning och eventuell hepatit B-vaccination av 
familjemedlemmar/sexualpartners. 
 
Remiss till Infektionskliniken för fortsatt handläggning, gäller även asylsökande. 
 
HIV-infektion 
Patienter med HIV-infektion skall prioriteras både gällande provtagning och 
efterföljande läkarbesök.  
 
Rutinen vid positivt laboratoriefynd. 

 Invänta svar på konfirmerande analys. Ingen information får ske till 
patienten innan detta svar kommit. 
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 Därefter skall patienten informeras av läkare. I direkt anslutning till detta 
skall patienten till Infektionskliniken för fortsatt uppföljning. Transport till 
sjukhuset bör ske med taxi.  

 Infektionsläkaren anmäler till Smittskyddsenheten efter det att man fått svar 
på prov nummer 2. 

 
Gravida patienter där HIV är positivt 
Om patienten är i ett tidigt stadium av graviditeten följ ovanstående rutin samt tag 
kontakt med barnmorska på MHV. 

 Förlossningssätt bestäms i samråd mellan obstetriker och infektionsspecialist. 
 Om patienten är höggravid tag omgående kontakt med infektionsspecialist. 
 Vid en akut situation med värkarbete och eventuell vattenavgång tag omedelbar 

kontakt med jourhavande infektionsspecialist samt förlossningen. Larma 
ambulans.   

 
Patienter med HIV-infektion som kommer inflyttade  
Patienter med känd HIV-infektion skall vara anmälda av tidigare behandlande läkare 
som också skall skicka remiss om övertagande av behandlingsansvar till 
Infektionskliniken vid Sundsvalls sjukhus som ansvarar för alla vuxna patienter med 
HIV-infektion (barn sköts vid barn- och ungdomsklinik). 
Smittskyddsenheten skall alltid vara informerad om vem som är patientens aktuella 
behandlande läkare. 
 
Syfilis 
Vid misstanke om aktuell syfilis remitteras patienten till Hudkliniken vid 
Sundsvalls sjukhus. 
 
När blodsmittad patient flyttar  
Det är behandlingsansvarig läkare som ansvarar för att skriva remiss om övertagande av 
behandlingsansvar.  
 
 
 
 
Relaterad information 
 
Asylsökande/anhöriginvandrare/kvotflyktingar- allmänt om hälso- och sjukvård, 
hälsoundersökningar, provtagning, vaccination samt 
Behandlingslinje hepatit B 
Behandlingslinje hepatit C 
Behandlingslinje HIV 
Smittskyddslagen 
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https://intranat.rvn.se/sv/information-och-arbetssatt/vardens-arbetssatt/asylsokande-och-flyktingar/riktlinjer-och-kunskapsunderlag/
https://intranat.rvn.se/sv/information-och-arbetssatt/vardens-arbetssatt/asylsokande-och-flyktingar/riktlinjer-och-kunskapsunderlag/
https://www.rvn.se/globalassets/delade-dokument/behandlingslinjer/infektioner/hepatit-b-bhl.pdf
https://www.rvn.se/globalassets/delade-dokument/behandlingslinjer/infektioner/hepatit-c-bhl.pdf
https://www.rvn.se/globalassets/delade-dokument/behandlingslinjer/infektioner/hiv-bhl.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168
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