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Ett av nationella strategins delmål är att hivinfektion hos asyl-
sökande och nyanlända anhöriginvandrare identifieras inom två 
månader och för övriga grupper som vistats i högendemiska
områden inom sex månader.

Sedan juli 2008 är också landstingen enligt Lag (2008:344) om 
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. skyldiga att erbjuda nyanlända 
asylsökande en kostnadsfri hälsoundersökning. Samtidigt redovisar 
Sverige 2010 att endast 42 procent av de asylsökande genomgår en 
hälsoundersökning.  

Sammantaget är det angeläget att för individens bästa, och ur ett 
samhällsperspektiv förbättra det förebyggande arbetet och förbättra 
struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande. 

Konferensen arrangeras av Smittskyddsinstitutet och Europeiska 
flyktingfonden (ERF) i samverkan.

Utifrån ett hälsoperspektiv vill konferensen belysa hälsa och preven-
tion i samband med  migrationsprocessen och mottagandet av asyl-
sökande och andra personer med utländsk bakgrund som av skilda
skäl söker sig till Sverige.

Forskare från Malmö högskola redovisar nya kunskapssamman-
ställningar på området migration, sexuell hälsa och prevention.
Smittskyddsinstitutet med samarbetspartner presenterar ett nytt 
projekt som syftar till förbättrad struktur och samordning kring
hälsoundersökningar av asylsökande.

De personer som kommer till Sverige från andra länder är inte 
en enhetlig grupp. De dominerande hälsoproblem hos asylsökande 
vuxna är psykisk ohälsa och i olika former psykosomatiska besvär, 
oftast orsakad av stress under migrations- och asylprocessen.

Många kommer även från länder där svåra infektioner är långt 
vanligare än i Sverige, bland annat Hepatit B och C, Tuberkulos och 
hivinfektion. 

Sverige har med den av riksdagen antagna Nationell strategi mot 
hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) 
förutsatt sig att på bred front förebygga hiv och sexuellt överförda 
infektioner i samhället.

Huvudmålet är att begränsa spridningen av hiv och begränsa 
infektionens konsekvenser för samhället och för den enskilde. 

Mer information och anmälan på smi.se eller hivportalen.se

Konferensen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal, tjänstemän,
politiker, forskare och ideella organisationer som jobbar med

frågor inom området hälsa, prevention och migration.

p r o g r a m

08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-09.15 Robert Jonzon, Smi, hälsar välkommen
  Moderator Willy Silberstein presenterar
 konferensprogram

09.15-09.45 Inledning – GD J. Carlson, Smi,
 och tf GD C. Werner, Migrationsverket 

09.45-10.15 Migration och sexuell hälsa 
 – Presentation av en kunskapsöversikt
 från Malmö högskola, Monica Ideström,
 enhetschef vid Smi

10.15-10.30 Bensträckare

10.30-11.00 Migration och prevention
 – Presentation av en kunskapsöversikt,
 Fil.mag. Christina Halling, Malmö högskola

11.00-11.45 Frågor och diskussion under moderators
 ledning

11.45-13.00 Lunch

13.00-14.00 Migration – Sex at the Margins (föredrag
 på engelska), The Naked Anthropologist,
 Dr Laura Agustín 

14.00-14.30 Förbättrad struktur och samordning
 kring hälsoundersökningar av asyl-
 sökande – Presentation av EU-projekt,
 projektledare, Robert Jonzon, Smi

14.30-15.00 Kaffe

15.00-15.20 Förutsättningarna att ge andra än
 asylsökande m.fl. erbjudande om
 hälsoundersökning – Presentation
 av Socialdepartementets utredning,
 utredningssekreterare Anna Billing

15.20-15.50 Presentation av EU-projektets partners
 och medarbetare Robert Jonzon m.fl.*

15.50-16.30 Avslutande diskussion under ledning
 av moderator

* Utöver Smittskyddsinstitutet deltar följande partners i projektet: 
Migrationsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Stockholm läns landsting, Norrbottens läns landsting, Landstinget i 
Östergötland och Region Skåne samt Uppsala och Umeå universitet. 

Med reservation för akuta förändringar. 


