FORMULÄR
HÄLSOSCANNING DIREKTINFLYTTAD FRÅN ANNAT LAND

1(2)
50748-3

ASYLHÄLSAN
MIRJA WEDIN

Hälsoscanning direktinflyttad från
annat land
Hälsoscanning direktinflyttade från 18 år till Region Jämtland/Härjedalen
I Region Jämtland/ Härjedalen erbjuds du som direktinflyttad från annat land en
hälsoscanning som vid behov leder till ett kostnadsfritt hälsosamtal och provtagning. Syftet
med hälsoscanningen är att erbjuda nödvändig vård och smittskydd, som är bra för både dig
och för samhället. Vid ett hälsosamtal råder sjukvårdens sekretess och resultatet påverkar
inte en eventuell tillståndsprocess.
Namn:

Personnummer:

Adress:

Bostadsort:

Språk:

Övrig upplysning:

Telefon nr:

1. Är du född i ett land utanför Västeuropa, Nordamerika, Australien eller
Nya Zeeland?
Ja
Nej
2. Har du under längre tid, mer än 3 månader, vistats i ett land utanför
Västeuropa, Nordamerika, Australien eller Nya Zeeland?
Ja
Nej
3. Har du någon känd blodsmitta? (Hepatit, HIV)
Ja
Nej
4. Har du diarréer/ blodiga avföringar?
Ja
Nej
5. Har du sår, eksem eller någon hudsjukdom?
Ja
Nej
6. Är du gravid?
Ja
Nej

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
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ASYLHÄLSAN
MIRJA WEDIN

Hälsodeklaration – avseende tuberkulos
7. Har du ett eller flera av följande symptom?
Långvarig hosta, mer än 3 veckor

Ja

Nej

Feberperioder

Ja

Nej

Ofrivillig avmagring> 5 kg på 6 mån Ja

Nej

Nattliga svettningar

Nej

Ja

8. Har du själv haft tuberkulos?
Ja
Nej
9. Känner du till om någon anhörig eller nära kontakt har eller haft
tuberkulos?
Ja
Nej
10. Har du vistats i någon av dessa miljöer?
Fängelse eller flyktingläger?
Ja
Nej

Om du svarat ja eller känner dig osäker på någon av ovanstående
frågor rekommenderar Region Jämtland/ Härjedalen dig att ta kontakt
med närmaste Hälsocentral för att boka tid för ett kostnadsfritt
hälsosamtal och eventuell provtagning.

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.

