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Remiss till vårdcentral ………………………..……………………………………………………. 
Tacksam för hälsoundersökning/provtagning av nedanstående barn enligt Prover som ingår i en hälsoundersökning   
 
Avsändare 

Skola Remissdatum Kombikakod 

Adress 

Skolsköterskans namn Telefon 

Barnets personnummer eller födelsedata / reservnummer / LMA-nummer Typ av migration 

Barnets namn (fullständigt namn) samt kön Telefonnummer/mobilnummer 

Land (ursprungsland)  Språk (VC beställer tolk) Syskon (födelseår) 

Gatuadress (även eventuell c/o adress)  Postnummer Postadress 

 

Är enligt anamnesen: 
 inte vaccinerad mot hepatit B   
 vaccinerad mot hepatit B 
 oklart om vaccinerad mot hepatit B eller ej 
 vaccinanamnes ej tagen  

Om indikation för kompletteringsvaccination mot hepatit B finns: 
 önskas att VC påbörjar vaccination 
 önskar elevhälsan själva ombesörja detta 

 

Remissvar, resultat av provtagning (av betydelse för elevhälsan) 

Hepatit B:  HBsAg pos  HBsAg neg            anti HBs pos            anti HBs neg 

Remitterad:  Nej  Ja   Om ja, vart? …………………………..……………………………….…………………… 
 
Vaccination mot Hepatit B påbörjad    Nej    Ja   Datum ……………………………………………………………..  
 
 Remitteras för fortsatt vaccination till …………………….…………………………………………………. 
 
Hepatit C:*  Neg  Pos                        Ej provtagen 

Remitterad:  Nej  Ja   Om ja, vart? …………………………..…………………………. 
 
Hiv: 
Remitterad:   Nej  Ja   Om ja, vart? ………………………………………………………              Ej provtagen 
 
IGRA-test:*       Pos  Neg        Gränsvärde  

Remitterad:   Nej  Ja   Om ja, vart? ……………………………………….……………..                 Ej provtagen 
 
* Gäller endast personer från riskländer. Se www.smittskyddstockholm.se  Ämnesområden  Asyl-migration  
 

Övriga kommentarer: 

 

 

 
Svarsdatum: ………………….…  Ansvarig läkare: ……………………………………………………….. 
 
Vårdnadshavare medger att provsvar får lämnas till skolsköterskan      Ja      Nej 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/asyl-halsoundersokning/tester-som-ingar-i-en-halsoundersokning.pdf
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